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Presentació

BARCELONA.ECONOMIApresenta en aquest número 13 les dades
corresponents al tercer trimestredel 1991 i un avanç de les del
conjunt de l'any. Com éshabitual, la informació estadística es

complementa amb una anàlisi dels resultats dels indicadors du
rant el trimestre, a mésd'una primera valoració del que ha estat
el 1991 en termes econòmics, per la ciutat.

Indicadors de conjuntura

Amés del ventall d'indicadors que periòdicament espubliquen
en aquestes pàgines, presentem com a novetat una informació so

bre els preus de venda d'habitatges, sostre industrial id'oficines a

l'àreametropolitana de Barcelona.Aquesta informació apareixe
ràde moment, uncop l'any, i ha de servir per contextualitzar la
mateixa informació que de forma periòdica es publica per Barce
lona.

Del'anàlisi dels resultats dels indicadors al llarg del tercer tri
mestre iles previsions de resultats pelconjunt del 1991, hom pot
avançar, com a síntesimolt esquemàtica, la impressió que gràcies
a la conjunció d'un seguit de factors com ara les inversions vincu
lades en primera instància al fet olímpic—directes i indirectes
el rellançament de la ciutat com a capitald'una de les regions
europees industrialmentcapdavanteres il'espectacular transfor
mació de l'estructura productiva de la ciutat substituint llocs de
treball en la indústria més tradicional per d'altres del terciari
avançat, han permés que el procés de desceleració del creixement
de l'activitat econòmica—i fins i tot d'estancament— que viuen
moltes zones del país, aquí s'hagipogut atemperar.

Com esposarà de relleu amb l'anàlisi de la conjuntura a partir
delquadre de síntesi, l'any 1991 es tancarà —des d'una vessant
econòmica i en termesglobals— amb uns resultats lleugerament
millors que el que es podia esperara principi d'any. La recessió
d'alguns sectors industrials s'ha vist compensadaper l'expansió
del terciari i el manteniment de taxes de creixement elevades a la
Construcció.Les perspectives de cara al 1992 han de ser necessa

riament positives.

Monografies

Les dues monografies d'aquest número ténen en comú—a més
d'estar signades per tècnics de diferentsDepartaments de l'Ajun
tamentaliens a l'àrea d'Economia—la presentació de dos tre
balls—un d'acabat i l'altre tot just iniciat— adreçats a unmillor
coneixement de la ciutatper partdels ciutadans iespecialment
per partde l'Administració.

En els darrers mesos, l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat l'e
laboraciód'unSistema d'indicadors de qualitat de vida per tal de
disposaren el futur d'informació fiable iimmediata d'aquells as
pectes que incideixen sobre la qualitat de vida dels residents i
dels que treballena la ciutat. El coneixement previ i continuat de
la situació ésun requisit indispensable per encaminar correcta
ment les disposicions iactuacions públiques adreçades a la millo
ra de la qualitat de vida.

Per poderarribar a actuacions realment efectives en aspectes
com ara la circulació, els sorolls, la qualitat de l'aire i de l'aigua,
el funcionament d'alguns serveis públics —com ara el transport,
la recollida d'escombrariesi la neteja general de la ciutat—, a
més del grau de conservació de l'entorn, cal disposar prèviament
d'unvolum ingent de dades—algunes difícilment quantifica
bles—el tractament de les quals no és fàcil ni senzilla la seva in
terpretació correcta.

Hom vol remarcar que s'hainiciat un treball del tot necessari,
amb implicacions iresultats de llarg abast, podríem dir que peo
ner—per les pretensions— esaquest país, i que esdevindrà una

based'informació indispensable a l'horad'engegar en el futur de
terminades actuacions —públiques iprivades— i, perquè no,un
sistema objectiu de valoració de l'impacte d'aquestes actuacions.

Hem cregut convenient presentarcom a monografia, unavanç
de la metodologiaemprada i alguns exemples de la tipologia d'in
dicadors estudiats, donat que podenpassar mesos abans de poder
disposar d'uns resultats globals aptes. De fet,per moltes de les
variables considerades no existeixuna sèrie històrica de referèn
cia iper tantnecessiten un període de prova. Així, en lamono
grafia Una propostad'indicadors de qualitat de vida, elaborada
per Dolors Cotrina, economista del Gabinet Tècnic de Progra
mació de l'Ajuntament de Barcelona, no es tractatantde presen
tar uns primers resultats —de moment nomésdisponibles parcial
ment—sinó de donar publicitat a la metodologia utilitzada per a
l'elaboració dels indicadors i d'aquestamanera assegurar-lis la
màximacredibilitat.

A l'altramonografia, Índexde capacitateconòmica familiara
Barcelona, espresenta un resum d'un estudi publicat recentment
amb el mateix títol i realitzatpel Servei d'Estadística de l'Ajunta
ment en collaboració amb la Caixad'Estalvis iPensions de Bar
celona. Aquesta monografia —atès la difusió que s'ha fet de l'es
tudi— creiem que no necessita d'una presentació especial. En tot
cas, remarcar que aquest índex s'ha de veure com un instrument
més a l'hora de comprendre la realitat sócio-econòmica dels bar
celonins i complementari amb d'altresestudis com ara el publicat
en el número 2 de BARCELONA.ECONOMIA i referit a l'estructura
sócio-professional de Barcelona.

Barcelona, 15 de gener del 1992
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Síntesi

I L! 1.L. dc 111

Darrera
dada

Variac ó (°/0) Acumulat darrers
12mesos

1990/
1989

Activitat productiva
Inversió industrial registrada (Regió I) (milions ptes.) 3r.tr.91 7.656 -19,8 -58,2 39.853 -26,2 51,8
Consum d'electricitat usos cials-ind. (Gwh) 3r.tr.91 785,2 -1,1 0,9 3.192,8 5,2 2,3
Tràfic de mercaderies pel port

- Total (milers tones) 3r.tr.91 3.939 -20,3 -2,5 18.042 -1,6 -0,6
Embarcades (milers tones) 3r.tr.91 1.372 -2,5 5,4 12.840 -9,9 -14,1
Desembarcades (milers tones) 3r.tr.91 2.568 -27,4 -6,2 5.202 2,3 6,5

- Càrrega general (milers tones) 3r.tr.91 1.723 -2,5 9,1 6.496 -2,4 -7,5
Embarcades (milers tones) 3r.tr.91 1.007 4,8 12,3 3.629 -3,4 -7,1
Desembarcades (milers tones) 3r.tr.91 717 -11,2 4,8 2.867 -1,0 -8,0

Projectes d'habitatges visats (prov.) 3r.tr.91 4.565 -17,9 -9,8 19.488 -17,9 -37,8
Habitatges iniciats 3r.tr.91 373 -50,7 -31,3 2.083 n.d. -42,3
Habitatges nous previstos a les llicències
d'obres aprovades 3r.tr.91 465 26,7 -52,1 1.948 -48,4 -1,0
Superfície total prevista a les llicències d'obres

aprovades (m2) 3r.tr.91 293.408 15,1 -31,2 1.525.050 -0,7 55,0
- en edificis residencials 3r.tr.91 133.026 52,4 -40,5 478.685 -43,6 -12,7
- en construccionsno residencials 3r.tr.91 160.382 -4,3 -21,1 1.046.365 52,2 255,8
Volumde crèdit del sistema bancari al sector

privat (prov.) (milers de milionsde ptes.) 3r.tr.91 4.863 2,4 18,4 756,52 13,4
Trànsit de passatgersper l'aeroport

- Total(milers) 3r.tr.91 2.649 13,5 2,6 8.847 -0,9 11,0
- Interior(milers) 3r.tr.91 1.571 4,0 3,0 5.634 0,9 9,9
- Internacional (milers) 3r.tr.91 1.077 30,7 2,1 3.213 -3,8 12,8

Pernoctacions en hotels de 1-5 estrelles:

(milers) - Total ago.-oct. 1.120 7,2 8,7 4.033 2,3 2,6
- Negocis ago.-oct. 448 -19,8 -20,0 2.056 -5,2 37,2
- Turisme ago.-oct. 384 -56,1 79,4 917 22,7 -39,0
- Fires ago.-oct. 32 -57,3 -63,2 393 -12,3 38,7
- Congressos ago.-oct. 68 183,3 94,3 159 26,2 -19,4
- Altres ago.-oct. 1 39,2 40,0 508 11,9 -15,0

La conjuntura econòmica de Barcelonadurant el tercer trimestre
del 1991.

L'evolució de l'activitat econòmica a la ciutat iàmbit metropo
lità durant elsmesos d'estiu s'hamantingut enla línia delprimer
semestre, caracteritzada per uncreixement feble en un entorn
d'expectatives poc definides amitjà termini. Si a principi d'any la
guerradel Golf era una bona justificacióper explicar la tendència
a la baixa de molts indicadors d'activitat -especialment indus
trials, i fins i tot de consum-, l'evolució del segon trimestre
-per sota del que s'esperava- va venira confinnar que el refre
dament de l'economia tenia una diversitat de causes entre els
quals la crisi del Golfno era pas la mésdeterminant.

El creixement de l'activitat econòmica ha iniciat -també
a Barcelona- un període de suau desacceleració.

En concret, ipel que fa a l'àrea econòmica de Barcelona, l'evo
lució actual de l'economiai la dels darrers trimestres respon a un

procés lògic de desceleració dels elevats ritmes de creixement re
gistrats d'ençàel 1986-incompatibles amb un creixement equili
brat a llarg termini- ial fet que les grans directrius de política
econòmica del Govemcentral -condicionades enmolts aspectes
per les polítiques de la restade països de laCE-no siguin les
més adequades per una economia com la de l'àrea de Barcelona,
aplicada -en els darrers anys- a un ambiciós procés d'especiali
tzació i modernització de les estructures productives en un con
text de creixent internacionalització. Cal dir però, que el llarg
procés inversor desenvolupat durant els darrers anys per prepa
rar la ciutatper als Jocs Olímpics ha permés que determinatssec
torsi activitats productives haginmantingut uns ritmesexpansius
inusualsper la seva intensitat idurada.
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Absènciade símptomesde recuperació
Tendèncialleugerament a l'alça

Ladesceleraciódel creixement de l'activitat
econòmicaes fa notar en el tràfic demercaderies

pel port.
L'evolució de la càrrega general respon
bàsicamental tràficamb les Illes i al papercreixent
de redistribució del tràfic cap a d'altres ports
Es manté la tònica delsdarrers trimestres
Tendència a la baixa

Situació d'estancament a uns nivells preocupants

El manteniment de la tendència a la baixa pel que
fa al sostre residencial es compensaparcialment
per un descens més moderat del no residencial

Tendència molt expansiva

Larecuperaciódel nombre de passatgerses
produeix a uns ritmes molt inferiors a les taxes de
creixement anual del període 1986-1990

Es consolida la recuperació deles pernoctacions
per segon trimestre consecutiu. A aquests efectes,
la guerra del Golfja éshistòria.Mentre que el
nombre deturistes augmenta, és preocupant
-en termes anuals- la regressió delsvisitants

per negocis

La tònica encara lleument expansiva de l'economia, no ha
d'emmascarar la recessió enquè esmouen alguns sectors
industrials importants.

En els últimsmesos però, icoincidint amb la darrera fase de la
construcció d'infrastructures i equipaments olímpics, es fa palès
un cert esgotament de la capacitatde l'economia de continuar
creixent. Unaanàlisi detalladadels indicadors disponibles revela
una sèrie de disparitats que fan pensar que si bé l'evolució de l'e
conomia de Barcelona i entorn metropolitàmanté -en termes
generals-un ritme expansiuencara significatiu, hi ha sectors
productiusamb una implantació rellevant a l'àrea, en clara reces
sió.

Al respecte, un dels comportamentsméspreocupants pelseu
impacte amitjà i llarg termini ésel de la inversió industrial regis
trada a la Regió L Per tercer trimestre consecutiu, la taxa de va
riació interanual és negativa, amb tot el que això comporta de
menor creació de llocs de treball, no només en la indústria sinó al
conjunt de l'economia. Cal tenir present que elsprocesos de ter
ciarització de l'activitat productiva tenen uns límits i no s'had'es
perar que continuïn indefmidament ni al ritme dels darrers anys.



Quadre de síntesi (continuació)

Mercat detreball

Darrera
dada

Variació (°/0) Acumulat darrers

12 mesos

1990/
1989

bsoluts (C)

Nombrede residents ocupats (estimació) 30.IX.91 652.700 1,0 0,8 1,4
Taxagral. d'atur (Barcelona ciutat) (%) 30.IX.91 9,2
Taxagral. d'atur (Barcelona prov.) (%) 30.IX.91 11,2
Taxagral. d'atur (Catalunya) (%) 30.IX.91 10,7
Taxagral. d'atur (Espanya) (%) 30.DC.91 15,0
Atur total registrat (persones) 30.IX.91 66.285 3,1 -0,9 -6,2
Atur juvenil (16-24 anys) (persones) 30.IX.91 14.399 9,1 5,1 -10,3
Aturmasculí (persones) 30.IX.91 25.715 -0,4 -2,6 -5,9
Atur femení (persones) 30.IX.91 40.570 5,4 0,2 -6,4
Aturats sense ocupació anterior 30.IX.91 5.524 0,3 -13,2 -37,1
Contractes registrats per l'INEM 3r.tr.91 90.839 -1,7 32,9 383.906 16.6 6,5
Distribució sectorial delscontractes
incentivats: - Indústria 3r.tr.91 7.191 -14,4 36,4 34390 6,4 -8,6

- Construcció 3r.tr.91 2.287 -11,4 8,2 10.276 6,7 16,1
- Serveis 3r.tr.91 29.726 -12,4 28,3 140.110 12,8 7,8

Estalvi, consum i preus
Dipòsitsdel sector privat al sistema
bancari (prov.) (milers de milionsptes.) 30.IX.91 7.060 0,3 10,0 640 11,8
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh) 3r.tr.91 325,7 -18,9 13,4 1.141,8 13,2 -3,1

Consum de gascanalitzat (milions tèrmies) 3r.tr.91 377,8 -47,3 19,1 2.436,3 15,6 2,2

Escombraries recollides (milers tones) 3r.tr.91 146,3 -14,6 6,3 647,0 4,1 3,5
Matriculació devehicles (prov.) 3r.tr.91 43.950 -15,2 -3,2 182.635 -16,0 -13,8
Consum de benzina (97 Oct.) (milers litres) 3r.tr.91 51.790 -9,7 -15,0 235.834 -13,9 -3,4

IPC. Barcelona (%)
Espanya (%)

3r.tr.91

3r.tr.91
0,6'
1,61

5,1'
4,73

5,74
5,44

6,61
6,0'

7,4
6,5

(A) s/perMde anterior

(B) s/mateix període anyanterior
(C) Taxa de variació interanual

' Dades provisionals
Variacióabsoluta darrers 12mesos
Variacióacumulada setembre 1991/desembre 1990, dades provisionals

' Variacióacumulada setembre1990/desembre 1989

S'alenteix el creixement
Rebrot dela taxa d'atur a tot el país, amb una

menor incidència a Barcelona que a la restade la

província i de Catalunya

Eljovent i les dones en edat detreballarsemblen

els estrats de poblaciómés afectats pel refredament
econòmic actual ila menor creació dellocs de

treball que això comporta

Fort augment del nombre decontractes registrats,
a causa de l'augment gradual delaprecarietat
dela contractació. Els incentivats són de les

modalitats més afectades

Evolució dins les previsions
Consum afectat per l'ús creixent de sistemes d'aire

condicionat
Es manté en la tendènciaexpansiva delsdarrers

trimestres

Creixementnotable i persistent
Els símptomesde recuperaciósónencara febles
Es confirma la tendència a la baixa del primer
semestre
Moderada evolució de PIPC a Barcelona que

permet una lleugera reducció del diferencial
amb Espanya

Les expectatives de cara al 92 pel que fa al conjunt del sector de

la Construcció,no són millors que les de la restad'activitats.

Si a aquest comportament de la inversió industrial privada
-bàsicament enbéns de capital fix- s'hi afegeix la tendència re
cessiva que viu el subsector de la construcció d'immobles, i que a

mitjà tennini es pot fer extensiva a la resta del sector, les pers
pectives pel que fa a la capacitat d'inversióde l'economia són es

cassament optimistesi les conseqüènciespoden ser greus si hom

pensa que alguns dels dèficits de la nostra economiade cara al
mercat únic noméses poden reduirvia inversionsper millorar la

competitivitatde les empresesi les infrastructuresdel país.

Totsels indicadors lligats a la Construcció, sense excepció,
apunten a un any 1992 de contenció dels ritmes de creixement.
Per algunes branquesd'activitat es preveuenserioses dificultats
per poder mantenir els nivells de negoci de11991. L'espectacular
creixement de l'oferta per a usos terciaris i al mateix temps de

l'espiral de preus a la totalitatdel mercat immobiliari, juntament
amb el notable canvid'expectatives generat arran de lesràpides
transformacions a l'Est d'Europa, són factors desincentivadors

per amoltsinversors potencials, especialmentestrangers.

El freal procés inversor i la poca brillantor dels resultats

empresarials, fan pensar que la indústria catalana camina

cap a l'Europa del 93 a ritme d'inercia.

Els resultats de lesenquestes de conjuntura industrial del bi
mestre setembre-octubre reflecteixen -amb comptades excep
cions-un estancament força generalitzat dels volums de produc
ció i vendes delconjunt de la indústria catalana, sense que sigui
cap excepció la de l'àreametropólitana de Barcelona. La sensa

ció de lleugera millora en relació amb el trimestre anterior s'ha
de considerar en bona part,producte de l'efecte estacional.

Si ens centremen l'evolució de la indústria de l'àreametropoli
tana, esreafirma la tendència lleugerament a la baixadel nombre
d'ocupats. Les expectatives de cara als primers mesos del 1992
són poc optimistes, com ho reflecteix l'evolució negativa de la
cartera de comandes.Malgrat aquesta situació, en general, les in
dústries de la zona treballen, encara, a nivells força elevats de la
seva capacitat productiva. Aixè fapensar que l'ajust s'acaba d'i
niciari el marge de maniobra és elevat.
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A nivell sectorial, i si ens centremen els més importants de l'à
rea, el manteniment de la tendència ascendent de l'Automoció
—iniciada amb l'acabament de la guerradel Golf i recolzada so
bretot en les exportacions— ienmenor mesura de lesArts gràfi
ques il'Alimentació, compensen la negativa evolució de sectors
com ara el Tèxtil, Pell, calçat iconfecció iProductes metà11ics.
En definitiva, un entorn escassament brillant per encarar el mer
cat únic i sense signes de redreçament a curti mitjà termini, atès
que les grans preocupacions dels industrials enquestats—la fe
blesa de la demanda i la creixent competència com a mésrelle
vants, i unscostos laborals ifinancers més elevats que a la resta
de l'Europa comunitària—esmantindrandurant el 1992.

Les necessitats del dia a dia continuaranabsorbint els recursos
que s'haurien de destinar amillorar la competitivitat de
l'empresa.

Durant el tercer trimestre del 1991 va augmentar la demanda
de crèdit per part de les petites imitjanes empreses al sistema
bancari, mentre la demanda de particulars igrans empreses no
experimentava canvis substancials. Aquests recursos s'han desti
nat —segons l'enquesta financera— bàsicament a finançar circu
lant. Defet, aquesta situació s'espera que esmantingui en els
propers mesos juntament amb una sensible davallada dels recur
sos destinats a la inversió empresarial. A grans trets, un trasllat al
1992 de la tònica del 1991.

El conjunt del Terciari,malgrat una sensible i lògica desceleració
del creixement, presenta de nou la cara positiva del trimestre.

Els millors resultats del trimestre, comja s'ha fet habitual, vé
nen de la mà de les activitats terciàriesi del consum. De fet, hom
pot confiar que aquesta tònica esmantindrà al llargdel 1992,
amb moments de màxima intensitat com presumiblement seran
les setmanes dels Jocs iles immediatament anteriors.

L'augmentdel nombre de turistes ha compensat de llarg
la reducció del nombre de pernoctacions per negocisdeguda
al menorcreixement de l'activitat econòmica.

La ràpida recuperació de la tendència expansiva per part del
turisme després de la davallada provocada per la crisi delGolf
confirma que aquesta activitat pot ser una de les especialitzacions
de futur per Barcelona. Cal utilitzar amb intel.ligència la celebra
ció dels Jocs Olímpics per arrodonir l'esforç que s'ha fet fins ara
de promocionar la imatge de la ciutat com a centre turístic per sí
mateix i no només com un lloc de pas pel turisme del litoral. Les
possibilitats de la ciutat per atreure turisme no estacional i de
qualitat, existeixen. El repte està en posar els serveis existents i
els futursals nivells de qualitat i preu per tal que l'efecte apara
dor dels Jocs tingui continditat.
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Aquest creixement de l'activitat turística es reflecteix tantenla
recuperació del nombre de passatgers—especialmentestran
gers— per l'aeroport com per l'augment de les pernoctacions en

hotels, que—segons l'enquesta de conjuntura turística— supera
ran possiblementel miliódurant el 1991, aproximadament una
quarta partdel total. L'augmentde les pernoctacions per part de
visitants amb altres motivacions —feina, congressos ialtres— és
un bon indicador del creixent poder d'atracció de la ciutat i de les
possibilitatsde futur que pottenir el turisme—en sentit ampli
a Barcelona.

El relatiu bon comportamentde l'economia barcelonina
s'ha traduït en una evolució força acceptable—en relació
amb la resta de Catalunya— del mercat laboral.

En conjunt, la dinàmica de l'economia barcelonina ha permés
un comportament del mercat de treballmés positiu a la ciutat
que a la resta de Catalunya i d'Espanya, a base també, d'un aug
ment important de la precarietatde l'ocupació, com ho reflecteix
el ritme de creixement dels contractes registrats per l'INEM. L'a
tur juvenil és el que presenta una evolució menys positiva, degut
a que el tercer trimestre—amb la finalització del curs escolar
registra unamassiva incorporació de mà d'obrajove al mercat de
treball.

El manteniment de la majoriad'indicadors de consum s'explica
per la faselleugeramentexpansiva que encara viul'economia
de la ciutat.

Els notables increments de consum d'electricitat per a usos do
mèstics i de gas canalitzat, amés delmanteniment de la tendèn
cia expansiva del volum d'escombrariesdomiciliàries, s'expliquen
en part, per factors estacionals i canvispersistents en les pautes
de consum. També reflecteixen una constant millora de l'equipa
ment de la llar—encaminat amillorar el benestar del usuari— i
un augmenten la capacitat econòmica del ciutadà, que no neces
sàriament delconjunt de la població.L'evolució del nombre de
vehicles matriculats s'ha de situar enla mateixa línia, tot i que
encara es mou en valors inferiors als de fa un any.

Enun entorn com el descrit —els serveis iel consum com a

principals motors de l'economia—esperar un descens significatiu
dels preus és poc mésque una il.lusió.Com amolt es pot esperar
una lleugera reducció del diferencial que ens separa delconjunt
de l'Estat.

En definitiva, el tercer trimestre del 1991 no ha aportat cap no
vetat —pel que fa a l'evolució de l'economiade Barcelona— en

relació amb la situació d'abans de l'estiu. Ara per ara —des d'una
visió global— les activitats productives enexpansió dominen so

bre aquella part de l'conomiaen recessió. Aquest és un tret dife
renciador en relació amb d'altreszones de Catalunya id'Espa
nya, i enbona mesura imputable—directamento indirecta— als
Jocs Olímpics.

Potserés el moment de remarcarque l'impacte econòmic dels
Jocs sobre la ciutat jas'ha realitzat en un percentatge sobre el to
tal molt elevat. Que la dinàmica de creixement a partir de l'ex

pansió bàsicament dels serveis —amb un certmenyspreu per la
indústria— està abocada a accentuar desequilibris que ja comen

cen a ser preocupants. Que l'espiralconsumista i inflacionista en
què esmou la ciutat—potser inherent a una etapa de creixement
singular com la ques'ha viscut—no és compatible amb les dife
rents polítiques abocadesamillorar la qualitat de vida de tots i
cadascun delshabitants de la ciutat.



Síntesi de les enquestes de conjuntura

Enquestade conjuntura
industrial (província)
Total indústria

Alimentació

Tèxtil

Pell, calçat i confecció

Fusta i mobles de fusta

Arts gràfiques

Farmacèutica

Productes metà1-lics

Automoció

Enquestad'activitat turística

Enquesta de conjuntura
financera

Setembre-octubre 1991

L'evolució de la indústria durant aquest biniestre ha estat lleugerament positivagràcies al pesde l'Automoció. Malgrat tot, la
carterade comandes hamillorat lleument,encara que la seva incidència sobre les perspectives ha estat escassa. Lafeblesa de la
demanda i la competènciaestrangera es mantenen al nivell d'un anyenrera

No es detecten canvisenel ritme de creixement de l'activitatenrelació amb la situació d'abans de l'estiu. En tot cas, hi ha un
descens delnombre d'ocupats—unefecte enpart estacional—mentreque les perspectives decara a principi d'any són
moderadament optimistes
Persisteixeldegoteig a la baixa del nombre d'ocupats, enun entorn dominat per una demanda feble iuna competència
estrangera creixent que pressiona els preus a la baixa. L'evolució de la carterade comandesexplica l'atonia de les perspectives
decara alsprimersmesos del 1992
Evolució sense canvisenrelació amb el trimestre anterior.Lleugera recuperacióde les exportacions, insuficientper redreçar la
cartera de comandes imantenir el nivell d'ocupació.Malgrat tot, la capacitat productiva utilitzada iels diesde feina assegurats
ésdeLs més elevats de tota la indústria de la ciutat. Lafeblesa de lademanda és unproblema a l'alça
Lleugera recuperaciódels ritmes de creixement de la producció ivendes, especialment les exportacions. Les perspectives a curt

termini sónde manteniment delnivelld'activitat, en unentorn de carterade comandes a la baixa a causa d'una demanda que no
reacciona. La capacitat productiva utilitzada és relativament alta

Un dels pocs sectors amb una evolució lleugerament positiva. Augmentasignificativament el volum de producció i les vendes,
mentreque es manté estable el volum d'ocupació i la capacitat productiva utilitzada. Unanotable millora enla capacitat de la
demanda manté unes bones perspectives de cara a principi d'any
Per segon trimestre consecutiu, l'evolució de la cartera de comandesés lleugerament negativa.La producció i vendes recuperen
els ritmes d'abans de vacances. Les perspectives són lleugerament positives, tot ique esmanté la preocupació per la feblesa dela

demanda

Evolució lleugerament positivadel sector, amb l'excepciódel volum d'ocupació, que continua a la baixa. Malgrat una cartera de
comandes immersaenuna tendència a la baixa, la capacitat productiva utilitzada no se'n ressenteix de moment i les perspectives
de cara a principi d'any són lleugerament positives
Sens dubte, el sector industrial que presenta l'evolució més positivadel bimestre.Producció, vendes i carteradecomandes,
lleugerament a l'alça. Les perspectives sónbones, i això afavoreixque la capacitat productiva utilitzada siguialtai que gràcies a

les exportacions, la debilitatde la demanda sigui un factormenyspreocupant per a les empreses

Agost-octubre 1991

Es confirmala recuperació iniciada al trimestre anterior, especialment pel que fa a lespernoctacions de turistes. Les
pemoctacions permotius de negoci i fires esmantenen per sota del nivell d'ara fa unany, compensades enpart perl'augment
dels assistents a congressosi altres motivacions noestrictament lligades a activitats productives

Tercertrimestre del 1991

Les petites imitjanes empreses de l'àrea econòmica de Barcelona—a diferència de les grans—han mantingutuna demanda
creixent de crèdit bancari en relació amb el segon trimestre d'enguany. Cal remarcar, però, que aquests recursos s'han destinat
bàsicament al finançament de l'activitatdiària deles empreses i noa noves inversions. Les expectativessobre una imminent

reducció del preu deldiner i el menor creixement de l'activitat, han frenat la demanda de crèdit per part delsparticulars. Es
mantenen els nivells de morositat i d'impagats.
De cara als propers mesos, les perspectives són de pocscanvis. Larepresa de la tendència a la baixa dels preus s'haajornat fins a

conèixer l'impacte sobre els preus de l'augment de l'IVAi delpreu delscombustibles.
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Quadre de síntesi. Avanç any 1991

•

Darrera
dada

onible

Variació (°/0) 19911

1990

1990/

1989

(A) (B) , 0/

Activitatproductiva
Inversió industrial registrada (Regió I) (milions ptes.) 2n.sem.91 14.020 -22,2 -56,9 -46,7 51,8 Canvi notable de tendènciadesprésdelsespectaculars

creixements delsdarrers anys
Consum d'electricitat usos cials-ind. (Gwh) 2n.sem.91 1.680 5,3 5,7 5,9 2,3 Consum sensiblement a l'alça
Tràfic de mercaderiespel port L'evolució dela càrregageneral, en una tònica de recuperació
-Total (milers tones) 2n.sem.91 8.600 -10,8 1,2 1,1 -0,6 delsnivells assolitsabans de la crisi del Golf, hacompensat el

Embarcades (milers tones) 2n.sem.91 2.660 6,9 0,8 -4,0 -14,1 descens en alguns tràfics a doll com ara les importacions de
Desembarcades (milers tones) 2n.sem.91 5.940 -17,0 1,3 3,2 6,5 derivats del petroli. Ladesceleració del creixement il'entrada

- Càrrega general (milers tones) 2n.sem.91 3.370 4,1 7,9 2,4 -7,5 en funcionament de l'oleoducte entreTarragonai Barcelona
Embarcades (milers tones) 2n.sem.91 1.950 12,1 9,6 1,7 -7,1 en sónles principals causes
Desembarcades (milers tones) 2n.sem.91 1.420 -5,0 5,8 3,2 -8,0

Projectes d'habitatges visats (prov.) 2n.sem.91 7.570 -31,1 -15,0 -9,5 -37,8 Lleugera recuperació desprésdela recessió de11990

Habitatges nous previstos a les llicències
d'obres aprovades

2n.sem.91 1.450 75,0 -10,8 -41,9 -1,0 Lesperspectives a curt continuen a la baixa

Habitatges iniciats 2n.sem.91 950 -26,1 -1,8 -17,9 -42,3 Notable desacceleracióde la tendènciadescendent
Volumdecrèdit del sistema bancari al sector

privat (prov.) (milers demilionsde ptes.) 31.XII.91 4.948 - - 15,9 13,4 Creixemental voltant del 10per cent en termes reals

Transportpúblic urbà (milions viatgers) 2n.sem.91 220 -5,6 4,1 1,4 4,5 Lacreixent utilitzaciódel transport públic urbà es consolida
Trànsit de rodalia per ferrocaril Malgrat el lleuger alentimentdela tendència, es detecta una

- FCG (milers de viatges) 2n.sem.91 13.230 1,6 4,3 3,3 6,1 utilitzaciócreixent del ferrocarril de rodalidaper als
- RENFE (milers de viatgers) 2n.sem.91 31.800 1,1 14,3 14,1 27,3 desplaçamentsentreBarcelona i àmbitmetropolità
Trànsit de passatgers per l'aeroport L'evolució del segon semestrepermetrà compensar els efectes

- Total(milers) 2n.sem.91 4.910 21,0 4,0 -0,8 11,0 negatius dela guerra del Golf itancar l'any amb unvolum de
- Interior (milers) 2n.sem.91 3.005 11,6 3,7 0,8 9,9 pasatgers semblantal de11990.El trànsit interiors'ha recuperat
- Internacional (milers) 2n.sem.91 1.905 39,6 4,3 -3,5 12,8 abans que l'internacional

Mercat de treball
Nombre deresidents ocupats (estimació) 31.XII.91 654.100 - - 0,5 1,4 Lespossibilitats de creixement de lapoblacióactivaresident
Aturtotal registrat (persones) 31.XII.91 66.200 2,9 -0,1 -0,1 -6,2 sónmés reduïdes cada dia.Aquest és un factor que pressiona

a la baixa el nombre d'aturats
Taxagral. d'atur (Barcelona ciutat) (%) 31.XII.91 9,2 - - - - En termesd'ocupació-i pel que fa a Barcelona- l'any 1991
Taxagral. d'atur (Barcelona prov.) (%) 31.XII.91 10,9 - - - - hauràestat el del trencament de l'excel.lent tendència a la baixa
Taxagral. d'atur (Catalunya) (%) 31.XII.91 10,5 - - - - dela taxa d'atur. Malgrat tot, encara es compara favorablement
Taxagral. d'atur (Espanya) (%) 31.XII.91 15,4 - - -

- amb la de l'entom metropolità
Contractes registrats per l'INEM 2n.sem.91 214.300 17,3 19,9 13,4 6,5 Laincertesade les expectatives a mitjà termini afavoreix una

major rotació delscontractes de treball

Estalvi, consum ipreus
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh) 2n.sem.91 640 -20,4 11,3 13,4 -3,1 Increment degut a lamillora constant de l'equipament dela llar

iespecialmentdels locals comercials i denegocis
Consum de gascanalitzat (milions tèrmies) 2n.sem.91 840 -48,4 12,3 12,7 2,2 Laconstantampliacióde la xarxadistribuidora i la rigurositat

del'hivern fan créixer el consum
Escombrariesrecollides (milers tones) 2n.sem.91 319,5 -5,2 6,0 4,9 3,5 El menor creixement de l'activitatproductiva no s'ha traslladat

encaraal nivell de consum dels residents
Matriculació devehicles (prov.) 2n.sem.91 90.437 -5,3 2,1 -8,9 -13,8 Laguerra del Golfalprincipi i la incertesa deles expectatives

a partir demitjans d'any, han refredat les decisions d'estrenar
cotxe

IPC. Barcelona (%) 2n.sem.91 4,0 2,8' 4,22 6,9 7,4 Lestensions inflacionistes del segon semestre allunyen
Espanya (%) 2n.sem.91 3,4 2,2' 3,92 5,5 6,5 les possibilitats de reduirel diferencial existent amb els

països de l'entorn

(A) 2n.sem.1991/1r.sem.1991
(B) 2n.sem.1991/2n.sem.1990
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' Variacióacumuladajuny 1991/desembre 1990
Variacióacumulada desembre 1990/juny 1989



L'evolucióeconòmica del 1991. Avançde resultats.

En termes d'activitat econòmica, l'any 1991 acaba—pelque fa
a Barcelona—amb unsaldo méspositiu del que era previsible
acomençament d'any.

Segons les dadesdisponibles, es pot avançar que l'any 1991
s'ha desenvolupat —entermes d'activitat econòmica— al llarg
d'una tendència acotada, d'una banda, per un inici d'any força
negatiu a causa de la guerradel Golf i queen els darrersmesos
—amb la situació d'incertesa que esviu als països de l'Europa de
l'Est— aquestasensació de recessiós'ha reproduït; i per l'altra,
per unes expectatives força optimistesde rellançament de l'acti
vitat econòmica un cop acabada la guerra i que, ara per ara, no
s'ha produït en la intensitat esperada. En definitiva, podríem dir
que l'evolució econòmica de l'any 1991 pel que fa a Barcelona i
àrea metropolitana no ha estat tan positiva com feien pensar les
expectatives ialguns símptomesconcrets durant la primavera, ni
moltmenys tannegativa com s'ha pintaten els darrersmesos.

En moments com l'actual, enquè no hi ha una tendència per
fectament definidaa mitjà termini, el comportament dels dife
rents indicadorsacostuma a sermolt heterogeni. Així, taxes de
creixementnegatives de la inversió industrial ide l'activitat del
subsector de la construcció residencial, són compatibles amb una

sensible expansió de la demanda de crèdit per part del sector pri
vat i amb el manteniment d'elevades taxes de creixementdel
consum, mentre que el volum d'ocupació esmanté entermes ab
soluts.

La Indústria —amb comptades però importants excepcions
ha estat l'activitat productivamés afectada pelrefredament de
l'economiai l'augment de competència estrangera en elmercat
interior.

Per grans sectors d'activitat, el conjunt de la Indústria —amb

l'excepció de la de l'Automòbil i auxiliar ia un altre nivell la
d'Arts gràfiques— ha estat l'activat més afectada pelmenor crei
xement de l'economia il'augment de competència en el mercat
interior. Aquesta evolució ha incidit directamenten una menor
creació de llocs de treball industrials, i al mateix temps ha frenat
el creixementd'alguns del subsectors del Terciarimés lligats als
serveis a les empreses. Almateix temps, aquest refredamentdel
creixement s'ha traduït enuna menordemanda de sostre residen
cial iper a usos industrials.

Pel que fa al consum, la desceleració de la tendència expansiva
i la incertesade les expectatives amitjà termini, hanprovocat
una menordespesa enbéns de consum durador com ara els auto
mòbils, però sense afectar de moment la millora dels estàndards
de vida assolits en els darrers anys. També s'han vist molt afecta
des les decisions de comprao canvi d'habitatge.

Els Serveis—que en anys anteriorshan estat un dels motors de
modernització de la vida econòmica de la ciutat— hanmantingut
un grau de dinamismeelevat queha ajudat amitigarelsefectes
menys desitjablesdel refredament de l'activitat econòmica.

Barcelona, amb una estructuraproductiva fortament terciarit
zada ien un any en què les obres en infrastructures han marcatel
ritme d'activitat dels sectors de la construcció i auxiliar, ha sopor
tat de forma menys traumàtica l'alentiment dels ritmes de creixe
ment i els símptomes de recessió que s'han deixat sentir enaltres
zones. El notable creixement del crèdit i el manteniment de taxes
de creixement positives en el nombre de viatges i viatgers en el
conjunt dels transports públics tanturbans com d'àmbit regional
és una mostra contundent del dinamisme de la ciutat al llarg del
1991. Dinamisme confirmat pelcreixement dels contractes de
treball registrats per l'INEM iper la recuperació dels nivells de
tràfic pelport, després d'un inici d'any poc esperançador.

Barcelona es confirma com una ciutatmolt bendotada
d'intangibles: excel.lents perspectives, possibilitats de negocis,
interès turístic a l'alça, etc.

Cal fer esmentde la ràpidarecuperació del trànsit de passat
gers per l'aeroport, després de l'obligada davallada delprimer
trimestre. El fet olímpic, la creixent internacionalització de la ciu
tat, les expectatives de negoci que ofereix il'interès turístic que
desperta, són factors que expliquen aquesta ràpida recuperació i
que situen Barcelona enuna posicióMunillorable de cara a l'Eu
ropa del 1993.
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I. Indústria





Inversió industrial registrada
La incertesade les expectatives provoca un ajornament
dels projectesd'inversió.

Elsfluxos monetaris que tenen com a destinació la creació o
l'ampliaciód'indústries a Catalunya s'han mantingut, durant el
tercer trimestre del 1991, en un nivell d'estancament similar al
manifestat d'ençàprincipi d'any.

Elspoc més de 19 mil milions de pessetes registrats han servit
per a crear 4.025 nous llocs de treball i suposen una lleugera re

cuperació de la inversió industrial respecte al trimestre anterior
—amb un increment del24,6 per cent; aixòno obstant, no espot
interpretar com un indici de recuperació, ja que en relació amb el
mateix període de l'any 1990 s'ha produït una disminucióde la
inversió del 35,8 per cent. Entermes d'evolucióinteranual, pels
darrers dotze mesos esregistra un decreixement del 10,5 per
cent, que, enfront de l'increment interanualque s'haviaregistrat
un any enrera—del 36,4 per cent— suposa una confirmació del
mal momenten què es troben els fluxos destinats a la creació de
noves empresesindustrials o a l'ampliaciói millora de les instal
lacions ja existents.

Elrefredament de l'activitat econòmica que ha afectat amb di
ferent intensitat la majoria de les activitats productives s'ha dei
xat sentir —amb una especial força— en la captació de recursos

inversorsper partde la indústria. Davant d'un entorn dominat
per la incertesa, algunes decisions d'inversió s'ajornen; imésen
unmomenten què es redueixen elsmarges de benefici i s'ha de

lluitar per augmentar la competitivitat de la indústria. La situació
de crisi en què es troben des de fa mesos alguns sectors produc
tius—com ara el tèxtil o algunes branques de lametal.lúrgia
s'uneix la preocupació de molts empresaris de petites imitjanes
indústries davant de l'Europa de11993 i, per tant, de la possibili
tat d'unamajor preferència dels consumidorsper la producció fo
rana.

Dels 19.066milions de pessetes destinats a inversions indus
trials, un 54,4 per cent s'ha adreçat a la creació de noves empre
ses, mentre que la resta s'ha destinat a l'ampliacióomillora d'ins
tal•lacions ja existents. Els 225 expedients corresponents a les
noves empreses han suposat la creació de 3.169 nous llocs de tre

ball, mentre que les 127 ampliacions registrades han provocat la
incorporació de 856 treballadors. Aquesta distribució tan asimè
tricadels recursos en funció dels llocs de treballgenerats confir
ma que més que ampliacions de la capacitat productiva el que
s'està fent a la indústria catalana ésun procés de modemització
de les instal-lacions.

Si ens circumscrivim a l'àrea de la Regió I, la situació és igual
ment pessimista, amb una tendència persistent a la disminució
dels fluxos inversors; així, amb un decreixementen termes inter
anuals —pels darrers dotzemesos— del 26,2 per cent, el volum
d'inversió previst a les cinc comarques de la Regió I és—en ter

mes monetaris—el més minso registrat en unsol trimestre des
del 1988. Alhora, contràriament al que acostumava a succeir,la
inversió que es localitza enaquesta zona ésinferior a la meitat
delconjunt de la registrada a Catalunya; això ésa causa de tres

expedients d'empreses ubicades a l'àrea de Tarragona(dues a la

petroquímica) que agrupen el 40,7 per cent del conjunt de la in
versió realitzada a laResta de Catalunya. Aquest fet mostra com
l'evoluciód'aquesta variable, tanten general com des del punt de
vista de la distribució territorial i fins i tot sectorial, es troba força
condicionadaper la possibilitat d'una confluència en el temps de
pocs expedients que concentrin un volum d'inversió important.

Unapropament a la distribució sectorial mostra com poc més
d'una tercera part de la inversió industrial registradas'engloba
dins del sector Altres indústries manufactureres. En aquestepí
graf destaquen els subsectors de la Indústria del paper i les arts
gràfiques, el delsProductes alimentaris i el de la Indústria de
transformació del cautxú imatèries plàstiques. Si considerem no

més les ampliacions, el gros d'aquestes esconcentra al sector de
l'Extracció i transformació de minerals no energètics iproductes
derivats i la Química.

La major partde la inversió industrial quees registra
a Barcelona correspon a la millora i ampliació d'empreses
ja existents.

En considerar el conjunt d'inversions registrades a Barcelona
durant el tercer trimestre del 1991 hom s'adona que, en relació
amb trimestres anteriors, els fluxos registrats persisteixen enla
seva davallada. Tal com hem comentat en altres números d'a
questa publicació, l'activitat econòmica de la ciutatevoluciona
cada cop més lligada al sector dels serveis, iles activitatsindus
trials dintre delperímetre urbà minven any reraany. Aixó és així
en part perquè a aquestes empreses els convé cercar unamillor
ubicació per a lesseves necessitats iperspectives, en partper la
competència per l'espai que viu la ciutat, on sembla clar que les
activitats residencials iterciàries tenen avantatge sobre les indus
trials.

En aquestcontext ésnatural que—en general— la inversió in
dustrial a la ciutatdisminueixi progressivament i que esconcentri
en l'ampliació imodernització de les empreses existents.Una
qüestió diferent és que la ciutat hagi de renunciar a la implanta
ció —via substitució d'unapart del teixit actual— d'indústrieses
pecialitzades enprocessos i tecnologies avançades ino contami
nants amb l'entorn. Dels 665 milions de pessetes registrats durant
aquest trimestre, mésdel 85 per cent correspon a expedients
d'ampliació. Cal dir també que gairebé el 90 per cent dels recur
sos destinats a ampliacions corresponen a un sol expedient, de
manera que aquest—que pertany a una empresa dedicadaa l'e
laboració de productes alimentaris— contribueix en un75 per
cent al conjunt dels fluxos registrats. Els 35 expedients que res

ten, contribueixen a la creació de 260 nous llocs de treball, la ma

jor part dels quals correspon a la Indústria transformadora dels
metalls. Quant almajor dinamisme que mostren els subsectors, hi
ha una supremacia molt acusada d'expedients quepertanyen a

l'epígraf Altres indústries manufactureres.
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Inversió industrial registrada. Distribució sectorial i territorial* (3r. trimestre1991)
"

s iguals osuperiors a 5 milions en capital fix o als 2 milions enmaquinària Milions de pessetes

1 - Energia i aigua N 0 0 0 588 588 2.272 2.860
A 0 0 0 0 0 348 348
T 0 0 0 588 588 2.620 3.208

2-Extracció i transformació de N 6 0 6 472 478 1.043 1.521
minerals no energètics A 0 0 0 585 585 3.509 4.094
iproductes derivats. Química T 6 0 6 1.057 1.063 4.552 5.615

3-Indústria transformadora N 24 212 236 1.319 1.555 707 2.262
dels metalls. Mecànica de precisió A 23 126 149 495 644 677 1.321

T 47 338 385 1.814 2.199 1.384 3.583
4 - Altres indústries N 73 69 142 1.757 1.899 1.821 3.720

manufactureres A 552 200 752 1.155 1.907 1.033 2.940
T 625 269 894 2.912 3.806 2.854 6.660

Total N 103 281 384 4.136 4.520 5.843 10.363
A 575 326 901 2.235 3.136 5.567 8.703
T 678 607 1.285 6.371 7.656 11.410 19.066

11~111111412191111~
Distribució percentu
Resta

1 - Energia iaigua 20,6 20,6 79,4 100,-
100,- 100,-

18,3 18,3 81,7 100,-
2-Extracció i transformació de

minerals no energètics
0,4 0,4 31,0

14,3
31,4
14,3

68,6
85,7

100,-
100,-i productes derivats. Química 0,1 0,1 18,8 18,9 81,1 100,-

3 - Indústria transformadora
dels metalls. Mecànica de precisió

1,1
1,7

9,4
9,5

10,4
11,3

58,3
37,5

68,7
48,8

31,3
51,2

100,-
100,-

1,3 9,4 10,7 50,6 61,4 38,6 100,-
4-Altres indústries

manufactureres
2,0

18,8
1,9
6,8

3,8
25,6

47,2
39,3

51,0
64,9

49,0
35,1

100,-
100,-

9,4 4,0 13,4 43,7 57,1 42,9 100,-
Total 1,0 2,7 3,7 39,9 43,6 56,4 100,-

6,6 3,7 10,4 25,7 36,0 64,0 100,-
3,6 3,2 6,7 33,4 40,2 59,8 100,-

* Dadescorresponents a les inscripcionsdefinitives en elRegistre Industrial d'aquelles inversions ennoves instal-lacions o ampliacionsque han declarat una inversió total, igualo superiorals 5 milions depessetes encapital fix o als 2 milionsenmaquinària.
N: Noves instal.lacions. A: Ampliacions.T:Total.
Font: Dades facilitades pel GabinetTècnic del Departament d'Indústria iEnergia delaGeneralitat. Elaboració pròpia.

Variació (1)/0)
Inversió total Barcelona

Resta
Barcelonès Barcelonès

Resta

Regió I Regió I
Resta

Catalunya Catalunya
3r. tr. 1991/3r. tr. 1990 2,8 77,3 28,3 -63,2 -58,2 0,4 -35,8
3r. tr. 1990/3r. tr. 1989 -30,7 -51,8 -39,7 87,9 68,4 16,9 44,1
1990/1989 81,1 -14,2 53,6 51,1 51,8 30,9 43,0
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Inversió industrial registrada a Barcelona* (3r. trimestre 1991)

pedie

Noves inversions

Import de
la inversió

Llocs de
treball

Potència
insta•lada

Ampliacions

Nombre
Import de
la inversió

Llocs de
treball

Potència
instal•lada
(Kw)

1.055

, 462
375

140'
• -131
4.915
860
780

2038,
i;6:770
2.394
190

1.156
19.0

4.319
29.380

18515
33.5

4,9W

40.0°r

16,6

100,—
100,—
100,—

üv

2
2
6

610 2440
3163

2 3166
10 3199
15 3299

3420
3450 1
3530
3630
3910
4160
4191 2
4192 1

108 97
!2‘.., 2 8

76,6' '• 'í;', 24 31
00Ral ,`.)'."--! 4 32

:100;(1 3 4 67
, 1130,—,i i'..1.:, 1 9

'. ,7J) ,
,QQ.1 1.1,1, 'YjM 1..:iiii) ■n.?(3.i i ...'1-...,, 34i239 .f...r. I) "r:5110.11 r.

3qx3 fli, , j' li Ei1 -1.:)11f15'1 4: I I(
?• .:).,, ? _‘.,12 —4532

90,5-
- -

'

-

1
•

- 6
'

4681 1
100,— 3 18 • ''•-': 4741 3
98,8 12 78 4742

Id 13t y ,Ii‹:,•;1àrcnlE ; 4.812
r•I :9093.1n)1EIdu-22çbi1J.L.:3; 51) ,1% cl r• ‘i."-ffi n4822

bffl 6,5'101 .‘.-,:21 uft? -,;nu ridIr,?:.-.q du.4911
.-,b.4912

51,4i .q().) i...4-42.)..J1 LiirJEJ 1,i.t il'cui..xl! b)..,,.1
ob lIorn",..:viit;i:y:)qx-,,lffli:li fid ubfftr'''' 11

2440- liklustrieSde l pedtanatural
3163 Cargoleriai fabricació d'articles derivats

del filferro
3166 Fabricaciódemobiliari metàflic
3199 Altres tallers mecanics
3299 Construcció d'altres màquines iequip mecànic
3420 Fabricaciódematerial elèctric d'utilització

iequipament
3450 Fabricaciód'electrodomèstics
3530 Fabricació d'equip de senyalització, control

programació

4.989

7.825
6.570

8.260
986

DiRsitá4J

504
37.550

567.204

3630 Fabrica cfekinip,actessoris i peces de recanvi

pera vehicle autpuàbils
3910 Fabricació d'instruments deprecisió, mesura icontrol
4160 Fabricael6 de córiserves depeix i d'altres productes

mariners
4191 Indústriadel pa
4192 Indústriesdepastisseria
4239 Elaboració d'altres productes alimentaris
4330 Indústriesdela seda i de la fibra artificial
453,1 Confecció en sèrie de peces devestir exterior

masculines

70.4

83,9
100,0

61,8
100,0

loi9901

61,9
99,4

98,4

0

O
2

18
3
Am-, •

O
11

34

0
40

10
17

6
190

812

4532 Confecció en sèrie depeces de vestir exterior
femenines

4681 Fabricació demobiliari defusta per a lallar
4741 Impressió gràfica
4742 Activitats annexes a la impressió
4812 Recautxutat i reparació decobertes
4822 Fabricaciód'articles acabats de matèries

plàstiques
4911 Joieria
4912 Bijuteria

(*) Dades corresponents a les inscripcions definitives al Registre Industrial. (A) Import dela inversió enmilers de pessetes.
Font: Dades facilitades pel Gabinet Tècnic delDepartament d'Indústria iEnergiade la Generalitat. Elaboració pròpia. (B) Percentatge dela inversió destinat a maquinària.
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Enquestes de conjuntura industrial
La conjuntura industrial al bimestre setembre-octubre.

Presentemen aquest número els resultats de les enquestes de
conjuntura industrial corresponents al bimestre setembre-octu
bre que elabora la Cambra de Comerç, Indústria iNavegació de
Barcelona. Com éshabitual, aquests resultats estan referits a em
preses ubicades a la província de Barcelona. Els subsectors que
hi apareixen són els que tenen una implantacióméssignificativa
a l'àrea econòmica de Barcelona, i és, per tant, la seva evolució la
que permet copçar el signe de l'activitat industrial vinculada a la
ciutat bimestre rerabimestre.

Elsresultats delperíode setembre-octubre pel conjunt de la in
dústria venenmarcats per dos factors de factura diferent: d'una
banda, la comparació amb el bimestre anterior—vacacional per
excel•lència— fa pensar en unsresultats méspositius del que
realmenthan estat. D'altrabanda, amb l'acabament de la guerra
delGolf s'inicià una lenta recuperació dels nivells d'activitat que
començà a manifestar-se a la primavera amb unes expectatives
esperançades que no s'han vist del tot confirmades a hores d'ara.

18

Un cop situats en aquest marc, hom pot qualificar l'evolució
del conjunt de la indústria durant el període esmentat com de
lleugerament positiva, amb el matís que ha estat el comporta
ment del sector de l'Automoció el queha determinat el signe de
finitiu de l'evolució. Com és lògic, el conjunt de subsectors ana

litzats és prou divers com perquè els resultats siguin homogenis.
Aquesta millora relativa del conjunt de la indústria s'ha vist pre
cedida per les bones expectatives quees revelaren durant el pri
mer quadrimestre de l'any, iespecialment un cop acabat el con
flicte delGolf. Si aprofundim en els resultats de després de
l'estiu, hom s'adona de la millora de la producció i de les vendes,
especialment les interiors, que s'han recuperat delsmagres resul
tats de començament d'any; l'evolució de les vendes exteriors és
menys brillant, quant que la posició de la pesseta dificulta l'aug
ment de les exportacions. Aquesta lleu millora dels nivells d'acti
vitat s'ha vist traduïda en un suau augment de la capacitat pro
ductiva utilitzada i d'una gairebé imperceptible disminució del
nombre de persones ocupades. El període de treball assegurat
amb l'actual cartera de comandes manifesta una gran estabilitat
en els primers deumesos de11991, de poc menys d'un bimestre.
Per contra, l'empenta que van experimentar els preus a comença
ment d'any s'ha assossegat força, iper aquest darrer bimestre s'a
punta—enuna tònicageneral de manteniment— una Ileu dismi
nució.

Si analitzem els resultats del bimestre amb la situació descrita
un any abans, de seguida constatem que les magnituds impor
tants presenten una situació forçamés positiva. Tot just comen
çada la crisi del Golf, l'economia mundialse'n resentí fortament,
i la indústria catalana acusàel cop.La incertesa delmoment es
traduí enunes expectatives molt dolentes que van contagiar el
conjunt de les activitats econòmiques. Enaquelles circumstàn
cies, els resultats van ser força dolents, de manera que si els com
parem amb el moment actual considerant que en termes eco
nòmics existeixen seqüeles importants—mal aniríem si la
situació no s'hagués redreçat notòriament.

Pel que fa a les perspectives a les portes de l'hivern,hi ha una
percepció generalitzada demanteniment dels nivells d'activitat
assolits i, fins i tot, d'una lleumillora. La situació que preveuen
els empresaris que han contestat les enquestes és d'una certa es

tabilitat de les grans magnituds. La feblesa de la demanda persis
teix com a factor més important que dificultaunamillora subs
tancial dels nivells d'activitat; aquesta situació no té perspectives
de millora amb la creaciódel Mercat Únic, on les preferències
dels consumidors poden orientar-se «impunement» a productes
de la resta de la CE; per ara, la posició relativa de la pesseta en

relació amb les principals monedes no afavoreixl'increment de
les exportacions. La previsió mésnegativa apunta a un impacte
notable sobre el volum d'ocupació.



Total indústria (sense Construcció) (dadespr( incinls)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció Igual 25 36 41 49 42 27 36

Saldo -53 8 -3 6 11 -47 38

2) Nombre de persones ocupades Variacióen % -0,82 -1,00 -0,66 0,32 0,69 -0,32 -0,57

3) Vendes totals Igual n.d. n.d. 29 38 39 24 29
Saldo n.d. n.d. -8 15 10 -37 43

4) Vendes en el mercat interior Igual 25 44 27 35 38 24 27
Saldo -53 20 -4 13 10 -40 42

5) Vendes en el mercat exterior Igual 30 27 35 50 49 37 38
Saldo -44 31 -6 7 -39 29

6) Preus de venda Igual 90 87 59 75 83 86 88
Saldo -6 -2 21 4 0 2 -1

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Estocs de productes elaborats No n'hi ha mai n.d. n.d. O 3 2 3 3

Normals 78 78 87 64 65 66 69
Saldo 12 12 1 21 20 17 13

8) Cartera de comandes Normal 39 40 43 47 52 54 51
Saldo -37 28 -47 _44 -36 -34 -26

9) Període de treball assegurat amb
l'actualcartera de comandes Dies n.d. n.d. 53 54 54 55 53

C) Resultats referits a lesperspectives
perals propers tres o quatremesos (°/0)
10) Producció Manteniment n.d, n.d. 56 59 44 40 57

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

11) Vendes Manteniment n.d. n.d. 48 51 46 35 52
Saldo n.d. n.d. 38 28 7 43 18

12) Cartera de comandes Manteniment n.d. n.d. 47 54 48 44 55
Saldo n.d. n.d. 40 25 9 29 18

13) Preus de venda Manteniment n.d. n.d. 72 79 83 87 73
Saldo n.d. n.d. 13 12 7 5 15

14) Ocupació Manteniment n.d. n.d. 66 66 72 61 65
Saldo n.d. n.d. -7 -7 -12 -13 -21

D) Capacitat productiva utilitzada (%) n.d. n.d. 79,6 78,7 80,7 76,9 81,8

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

55
4
3
7

n.d.
14

59
2
2
6

n.d.
17

52
2
4
6

15
10

58
2
3
5

12
9

61
2
5
4
12
8

59
3
3
5

11
5

58
2
2
5

14
7

Font: COCINB
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Alimentació (dades provincials)

A) Resultats
comparats
1) Producciór

2) Nombre

3) Vendes

4) Vendes

5) Vendes

del bimestre
amb l'anterior

de persones

totals

-

en el mercat

en el mercat
_

observat
(°/0)

-

ocup

interi

Igual
Saldo

14
-16

24
2

51
4

34
33

20
54

25
-1

33
31

les E,t) Variació en % -0,84., -0,48 -1,16 -0,06 1,84 -A,36--r -2,11

8E
?.:.1

r 'eE
Et

Igual
Saldo

—

n.d..b ft

n.d..t, I:
n.d.
n.d.

37
-1

31
37

27
42

,,1E2B
32

46
25

Igual
Saldo

39 -er
-11 U...

1 33
1 -5

27
-30

31
39

27 ■^f

45
I-J30,

15
49
37

exteri r ()
\''

Igual
Saldo

Ç

ldo r"

---

56 t I,
-24 41

95 , ‘.

3 ó

40
1-32

--j,-
1 92
i 4

70
12

31 ' ,j15,";
62 obt;?,

76
-2

188
1 6

73
-10

93
-2

72
-5

91
9

79
11

93
7

(x)3 Preits
B Situaci

1 ')
1 9d

U
8) Perfode

denda

al finaldel
era ck com

dd

Vt
de tfeball-assegurat-amb-

E8
0

bimestre

ndesç.
1 td

I 6„,

de contandefs

o quatrem

R

?i,v

o

k>,

,

V4
4

sos (%)
1 t,?,

Igual
Sr

Narmal
S41do

'

?

.h. 60 .1., fl
1-16 8V

ç

I 66 t

24
rt h3fit-'
--Qt.1

187
-4

d193
-7

,f.: £41,,b J

-9
93
-7

libl

44 37 33 1.,- 321 ii: l'actualcartera

C Resultats referitsa

-,--

Des d ,j4,
4-

u.d. c.2 )1.d. 321,;.,

rT

Jl C

perals ropers tres

)•ePro ucci0?,
1

Manteniment ,t,,, n.d..6.1 Fl.d. 42 é,,,.,,,

30 -

;_, ;33 ,

'40
,, „ 30„), ,

46
12
11

42
36

10) Veides

erade-conkandes

'

■

,

-Manteniment"
Saldo

24, wIII 48Up I `

58
11

-I
36
42

1

('.1
11)

—133 Ocupació

ID) Capacitat

E) Factors

._,
de la producció

Deb¡lita1.de
,-- --Escssetat

— Insuficiència
— Difieultats

-6,, Competèneja
Altr

Ç

n.d..
n.d. b

iri.d.
n.d. 57

1
49

fvfanteniment
Saldo .

1

_d.

.1., .

l

ka.
n.d.

21
78

19
79

17
82

18
-51

44
54

Manteniment
Sldo ,-/

n.ch-----
n.d. ,b..f;

n.d.
n.d.

81—
i8'.

279 75
23

96
4

84
7

-

Saldo '

n d.
n.d.

-- n.d.
n.d.

50-
35

-;86
9

66
28

62
-24

87
8

productWa

que imp_ed
(%
la d

de-inà
de

de finançamentl
estrangga

s causes
F

--Manteniment1-
,
, or

utilitzada (°/0) c) )

ixenun augiment

),-)

i

n.d. .

-

71,1 77,4 84,3 86,3 83,0

1,—

I
---i

maude
—7

.,,,r■ 1 gi

d'obra especialitzada
l'equip productiu

tresoreria - - -

1 1
'

I 1
?

t
----

,

! 30 b r
' 0 ----
, 0
!-4-
n.d. u,..

,

44

-

i 28
---: 0

1 0
-._ 0

ii.d.48
l

23
0
0
0
2

24

22 )
5
1

0

I

19

uhaJattu t .

0
,22
0

5

54
0
O
0

2
-,

(
1
0
1

1
5

! Les resp stesdels cmpre-aarisloielteelperíode setembre-ioctubre dél
nt del-nivell cl2actiVitat.-No-s-han

1

j
seçtor referi4esa

1991 reflecteixen u
arribatia confi

o I

'evolució .b.fi L4 perspectives cara a l'hivern són lleument optunistes, amb
manteni- i unmanteniment de la producció i les vendes. La forta competèn
lesmales ciaoue hi ha en el sector afavoreix una gran estabilitat en els

perspectives que es van preveure al bimestre juliol-agost, amb
l'excepció del nombre de persones ocupades,que manifesta una

evolució força negativa.L'efecte estacional incideix —com a la
major partdels sectors—en la disminució de l'ocupació, però cal
considerarque endeterminades branques d'aquest sector l'època
estivalés el període en què es desenvolupa una major activitat.
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preus de venda.



Tèxtil

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)

1) Producció
V

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercatexterior

6) Preus de venda

B) Situació al finaldel bimestre (°/0)

7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actualcartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
perals properstreso quatre mesos (1)/0)

9) Producció.

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

Igual
Saldo

Variació en

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal
Saldo

Dies u.■■

Mantenimenti
Saldo

Mantenimenj
Saldo

Manteniment
Saldo

MantenimentiSaldo

Manteniment
Saldo

D) Capacitat productiva utilitzada (°/.)

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

(dadespovincials)

43 49 49 52 59 41 44
'-49 11 -24 -20 -11 -41 25

-1,26 -0,86 -4,75 -1,75 -1,20 -1,92 -1,56

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

20 38 26 35 32 28 35
-48 16 -23 12 -12 -30 36

47 47 36 48 41 51 36
-39 5 -30 -23 -41 -37 18

82 89 55 79 86 83 82
-14 -5 11 -3 -10 -6 -4

34 47 31 33 23 35 43
-18 1 -61 -60 -48 -37 -25

1.

n.d. n.d. 54 54 if)nf,53.r.). 57 56

"eks1W ìff9-!;=.lip

n.d. n.d. 80 43 45 70
n.d. n.d. -10 3 33 -6

n.d. n.d. 54 61 54 48 53
n.d. n.d. 24 -16 5 36 10

n.d. n.d. 33 47 56 55 51
n.d. n.d. 50 -12 11 22 18

n.d. n.d. 56 76 72 76
n.d. n.d. 18 6 13 19 -1

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

n.d. n.d. 80,8 83,0,"° ' 85,4

64 64 70 72 58
6 5 4 ß'3ö i) íIi 2
0 0 1 mig AJ 3

113 10 10 Ei15-9m9-0 31n51013?m3 :«1 10
n.d. n.d. 40 31 44

7 10 7 9 6 14

Durant elsmesos de setembre ioctubre es pot copçar un lleu

augment de la producció que suavitza els resultats negatius dels
bimestres anteriors; una lleugera recuperació de les vendes n'ha

estat la causa fonamental. Aquesta correccióa l'alça dels ritmes
de creixement després de gairebé un any a la baixa té, petrktm)
aspecte negatiu, que és el retrocés continu del nombre de perso
nes ocupades, i que no té tampoc unes perspectives-claresde So
lucióen el curt termini.

Les perspectives cara a l'inici del 1992 no sónexcesivament op
timistes quant que no millora la situació de la cartera de coman

des i creix la preocupació per la competència estrangera, mentre
que la feblesa de la demandaes manté-com el principal factor
que limita l'expansió de la producció.
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Pell, calçat i confeceió (d;l(ics pro■ inciak)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció Igual 30 42 31 34 33 11 50

Saldo –48 4 18 17 –22 –49 16

2) Nombre de persones ocupades Variació en% –1,05 –1,39 –0,42 –0,29 0,03 –2,95 –2,97

3) Vendes totals Igual n.d. n.d. 28 32 31 20 41
Saldo n.d. n.d. 10 25 –41 –30 21

4) Vendes en el mercat interior Igual 43 26 13 34 25 27 25
Saldo –21 –26 4 20 –35 –31 19

5) Vendes en el mercat exterior Igual 16 33 27 41 31 27 28
Saldo –38 –53 8 4 –30 –22 41

6) Preus de venda Igual 80 74 59 88 79 95 82
Saldo –10 –6 13 –3 14 2 –1

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 36 41 28 48 58 54 40

Saldo –22 7 –36 –20 –28 –46 –19

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies n.d. n.d. 67 77 63 56 64

C) Resultats referits a lesperspectives
per als propers tres o quatremesos (%)
9) Producció Manteniment n.d. n.d. 56 58 43 48 43

Saldo n.d. n.d. 20 13 5 26 29

10) Vendes Manteniment n.d. n.d. 42 54 41 43 51
Saldo n.d. n.d. 22 3 8 30 24

11) Cartera de comandes Manteniment n.d. n.d. 43 56 41 52 46
Saldo n.d. n.d. 0 –2 5 36 33

12) Preus de venda Manteniment n.d. n.d. 68 77 76 76 93
Saldo n.d. n.d. 21 13 21 –7 6

13) Ocupació Manteniment n.d. n.d. 75 68 64 79 82
Saldo n.d. n.d. –24 –9 –16 –16 –11

D) Capacitat productiva utilitzada (')/o) n.d. n.d. 88,1 85,4 86,5 81,9 85,7
E) Factors que impedeixen un augment

de la producció (1)/0)
— Debilitat de la demanda
— Escassetatde mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equipproductiu

63
0
O

62
1
O

52
3
O

62
5
o

60
2
1

67
3
1

67
4
O

— Dificultats de finançament o tresoreria 8 12 4 6 2 5 2
— Competència estrangera n.d. n.d. 18 24 14 34 24
—Altres causes 16 14 2 12 7 10 12

L'evolució de la cartera de comandes i del nombre de persones
ocupades no permet que l'expansió de les exportacions catalitzi
un repunt a l'alça de l'activitat; de moment, la producció no pre
senta gaires oscillacions,i es mantéen nivells similars als decla
rats en bimestres anteriors.
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El manteniment d'uns nivells molt elevats de la capacitatpro
ductiva del sector, juntament amb els dos mesos de feina assegu
rada per la cartera de comandes declarada topenamb una crei
xent preocupació per la manca de recuperació de la demanda, a
la que s'afegeix la creixent competència estrangera, factors tots
dos que poden destorbarel tímid rebrot de la producció que
s'apunta aquest bimestre.



Fusta imobles de fusta

A) Resultats del bimestre observat

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

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercatexterior

6) Preus de venda

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

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

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

9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/.)

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

(dades provincials)
1991

20
–54

42
24

Igual
Saldo

48
–42

71
–5

89
3

46
–51

57
37

Variació en% –2,00 3,02 –2,39 –1,72 1,96 –0,89 –0,73

Igual
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

28
–62

66
–24

84
2

44
–49

44
24

Igual
Saldo

35
–45

42
24

26
–64

59
–34

86
0

44
–48

43
16

Igual
Saldo

35
–41

45
55

77
–22

72
–11

68
–19

76
–24

37
28

Igual
Saldo

99
–1

86
–14

51
49

92
6

87
13

100
0

98
0

Normal
Saldo

58
–22

46
36

39
–58

57
–41

57
–28

65
–20

42
–46

Dies n.d. n.d. 55 58 51 47 45

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

75
13

50
13

59
33

44
55

57
32

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

43
44

41
10

56
36

43
56

54
30

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

47
47

49
14

54
38

60
29

54
30

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

84
16

83
17

70
30

96
4

92
–2

Manteniment
Saldo

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

85
7

77
–14

98
2

93
1

89
1

da

ria

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

55
15
2

12
n.d.
17

63
4
3
14

n.d.
3

50
7
2
7

10
21

84
1
7
14
17
4

88
9
0
1
1

11

89
0
2
1
0
8

84
0
2
1
0
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Les declaracions dels empresaris del sector per aquest darrer
bimestre permeten parlar d'unlleu repunt de la producció i les
vendes desprésd'un any força negatiu. Decara als propers me
sos, hom preveu una situació pràcticament estable, amb unman
teniment d'aquesta millora relativa. El comportament de la car

tera de comandes és clarament depressiu, en perfectaharmonia
amb la manca de dinamisme de la demanda —afectada per la re
cessió de la construcció residencial— com a preocupació gairebé
exclusiva dels empresaris.
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21
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Arts gràfiques (d9(12,; nr)\

A) Resultats del bimestre observat
comparats amb l'anterior (<>/o)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercatexterior

I

Pr+sdeWnda 7%,
0 f!

_L
Situació al finaldel bimestre (%)
7) Cartera de comandes

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

C) Resul4ts referits a, les perspectives
_perals.propers_tres oquatre mesos (°/0)

Producció

_

10) Vendes

Igual
Saldo

Variació_en

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

11) Cartera de comandes

12) Preus dévenda

13) Odupacier

DF,Ckpacitat productiva utilitzada (°/0)

E) Factors que impedeixen unaugment
laproducció (°/0)
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12
-33

0,18 -2,39 0,21 -2,03 0,26

n.d.
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-62
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36

17
-29

49
17
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-64

38
19
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38

36
-22
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29

77
-22

62
14
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5

44
-35
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1

51
49

79
15

68
10

81
18

61
-1

83
-11

67
-33

41
-12

61
-7

n.d. 78 67 68 82

n.d.
n.d.

43
10

44
40

48
-31

45
55

n.d.
n.d.

62
36

57
25

48
-31

44
56

n.d.
n.d.

66
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78
14

61
-6
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40

n.d.
n.d.

88
8

78
14

95
-5

97
-2

n.d.
n.d.

71
-17

87
8
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-13

75
-15

n.d. 78,6 78,0 83,0 70,5

52
3
6
7

n.d.
38
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2

11
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4
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6
7
14
17
4
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4
4
1

16

41
3
3
9
0
3

46
5
4
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3

Després del bimestre estival, la producció i les vendes han re

cuperat la tendència a l'alça que havien iniciat a la primavera i
manifesten un comportament força expansiu. De fet, aquest sec
tor presenta uns resultats persobre de lamitjana del total de la
indústria. Els preus de venda i l'ocupació manifesten una gran es

tabilitat.
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Un aspecte molt positiués que el dinamismede la demanda fa
que les expectatives cara a l'hivern siguin força bones, el que pot
afavorir unlleu repunt dels preus a l'alça.A banda d'això, el pe
ríode de treball assegurat amb l'actual cartera de comandes és el
méselevat del conjunt dels sectors.Lesdificultats de finança
ment otresoreria poden enterbolir aquestes bones perspectives.



Indústria farmacèutica

IPQI
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1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals
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5) Vendes en el mercatexterior

6) Preus de venda

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

8) Període de treball assegurat amb
l'actualcartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
perals 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 (°/0)
— Debilitat de la demanda
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— Insuficiència de l'equip productiu
—Dificultats de finançament o treso
—Competència estrangera
—Altres causes
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Aquest és un dels sectors que—si deixem de banda els resul
tats corresponents al període estival— manifesta unamillora
substancial dels nivells d'activitat amb una forta expansió de la
producció i les vendes, especialment les interiors. Quant a l'ocu
pació, aquest sector és el que presenta una situació mésoptimis
ta, tant en la situació descrita'com en lsperspectives futures.

La resta de magnitudsmostren també unes perspectives de lleu

millora,malgrat que el període assegurat amb la cartera de co

mandes s'escurça bimestre rera bimestre. Alhora, ladebilitat de
la demanda ésel factor declarat que méslimita les perspectives
de creixement.

25



Productes metà1.1ics ((.1,111c o

A) Resultats del bimestre observat
comparats amb l'anterior (%)
1) Producció Igual 17 45 65 75 63 13 20

Saldo –69 39 –9 –17 3 –65 56

2) Nombre de persones ocupades Variacióen % –0,73 –0,07 –0,77 –0,41 –0,58 –1,30 –1,64

3) Vendes totals Igual n.d. n.d. 61 63 58 16 27
Saldo n.d. n.d. –12 –18 9 –60 46

4) Vendes en el mercat interior Igual 24 43 60 60 57 9 19
Saldo –70 37 –13 –20 8 –65 48

5) Vendes en el mercatexterior Igual 30 59 18 76 62 17 19
Saldo –56 21 39 4 18 –60 62

6) Preus de venda Igual 92 94 74 36 95 97 95
Saldo -4 –4 11 38 -4 –1 –2

B) Situació al finaldel bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 27 34 69 13 27 19 25

Saldo –39 8 –25 –82 –56 –64 –67

8) Període de treball assegurat amb
l'actualcartera de comandes Dies n.d. n.d. 47 40 46 45 44

C) Resultats referitsa lesperspectives
perals propers tres oquatre mesos (%)
9) Producció Manteniment n.d. n.d. 79 81 33 30 86

Saldo n.d. n.d. 11 11 –43 63 7

10) Vendes Manteniment n.d. n.d. 75 71 30 28 80
Saldo n.d. n.d. 19 17 –43 65 3

11) Cartera de comandes Manteniment n.d. n.d. 76 83 34 40 78
Saldo n.d. n.d. 12 7 –58 54 –7

12) Preus de venda Manteniment n.d. n.d. 43 97 96 94 39
Saldo n.d. n.d. 54 1 –3 –1 58

13) Ocupació Manteniment n.d. n.d. 81 80 82 76 68
Saldo n.d. n.d. –12 –17 –15 –24 –25

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0) n.d. n.d. 79,6 77,7 81,4 80,1 79,7

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (%)
—Debilitat de la demanda
—Escassetat de mà d'obra especialitzada
— Insuficiència de l'equipproductiu
—Dificultats de finançament o tresoreria
—Competència estrangera
—Altres causes
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Aquest sector ha experimentat una millora relativa al llarg del
bimestre setembre-octubre, amb una evolució positiva de la pro
ducció i una forta expansió de les exportacions. Persisteix en la
seva davallada, després de tot un any negatiu, el nombre d'ocu
patsi, en aquest sentit, les perspectives cara als primers mesos

del 1992 nopermeten l'optimisme.
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Per contra, la resta de magnituds manifesten una gran apatia i
no s'esperen gaires vaivens, amb l'excepció delpreus de venda,
dels quals hom espera que experimentinuna lleu correcció a

l'alça. L'evolucióde la cartera de comandes i la feblesa de la
demanda poden actuar com a rèmora per una futuraconsolidació
d'aquesta millora relativa de la producció.



A utomoció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)

1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

11
-73

25
-69

31
-54

22
66

22
74

23
-74

22
71

Igual
Saldo

Variació en% -1,28 -1,94 0,07 3,21 3,48 1,72 0,57

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

4) Vendes enel mercat interior Igual 11 93 6 26 20 25 20
Saldo -83 1 41 65 71 -64 70

5) Vendes enel mercatexterior Igual 16 4 26 26 24 25 22
Saldo -76 94 -54 68 75 –70 71

6) Preus de venda Igual 99 98 39 96 93 100 99
Saldo -1 0 58 -2 -7 0 51

B) Situació al final del bimestre (%)

7) Cartera de comandes Normal 16 13 31 26 88 86 7
Saldo -82 77 -68 -69 -9 -6 76

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

C) Resultats referits a les perspectives
perals propers tres o quatremesos (1)/o)

9) Producció Manteniment n.d. n.d. 35 13 10 26 9
Saldo n.d. n.d. 57 79 73 64 80

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

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

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

13) Ocupació Manteniment n.d. n.d. 30 30 88 26 48

Saldo n.d. n.d. 47 57 -11 56 -41

D) Capacitat productiva utilitzada (%) n.d. n.d. 78,5 76,6 80,6 78,7 85,4

E) Factors que impedeixen un augment
de la producció (`)/0)
—Debilitat de la demanda 85 97 32 32 32 31 27
—Escassetat de mà d'obra especialitzada 5 2 4 0 1 0
— Insuficiència de l'equipproductiu 2 1 20 1 1 2 2
—Dificultats de finançament o tresoreria 3 2 5 3 2 2
— Competènciaestrangera n.d. n.d. 5 0 4 3
—Altres causes 1 0 4 0 0 1

Sembla que definitivament s'ha redreçat la forta tendència de

pressivaque havia caracteritzat l'evolució del sector des que
s'inicià la crisi del Golf fins ben entrat el 1991. S'han consolidat
els ritmes de creixement i, al llarg d'aquest bimestre, tant els re

sultats referits a les vendes com a la producció han estat molt po
sitius.Mésimportant que aixòés el fet que la cartera de coman

des trenquiel seguit de resultats negatius dels darrers bimestres i
presenti una clara millora.

Alhora, les perspectivesde cara als primers mesos del 1992

apunten a una expansió dels ritmes de creixement que espot
veure enterbolida per la disminució esperada del nombre de per
sones ocupades. Per ara, aquesta expansió s'ha vist acompanyada
d'un augment significatiu de la capacitat productiva utilitzada.
L'actual dinamisme de la demanda fa preveure que aquesta si
tuació esmantindrà a curttermini.
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II. Finances





Enquesta de conjuntura financera de Barcelona

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

Molt superior 0 10 0 O o 12 37 4 o 31 30 o
Moderadament superior 24 58 58 56 5 17 18 13 13 28 13 18
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Notesmetodológiques:
El valor total decada pregunta és 100 (equivalental 100 per cent) dividit entre les respostespossibles. E percentatge assignat a cada respostadeles possibles s'obté de l'agregació de les

respostes deles entitats ponderadesaixí: (40 per cent/nombred'enquestes contestades) + 60per cent (nombre d'oficines del'entitat/totaloficines).
Quan no s'especifiqui altra cosa, totes les respostes s'hand'interpretar enrelació amb el trimestre immediatamentanterior.
Lespreguntes deprospectiva —aquelles que plantegen la tendència esperada per als propers trimestres— recullen les opinions per als dostrimestres següentsal dereferència. Les respostes del
trimestre immediatamentposterioral dereferència es publiquen substituint les corresponents opinions manifestades un trimestre abans. Lesdel segon trimestre que espubliquen per primera
vegada, seran modificadeso, enelseu cas ratificades,enel proper trimestre.

Significacióde l'enquesta: La mostra enquestada enaquesta ocasió (3r. tr.de1991) harepresentat el87,1 per centdel total de bancsi caixes operatius a la ciutat,mentre que elpercentatge de

respostes obtingudess'ha situat enun 73,8 per cent del total ien gairebé el85 per cent de lamostra enquestada. En el cas dels bancs elpercentatge de respostes obtingudes enrelació amb el
total és del 59,3 per cent, mentreque pel conjunt deles caixeses supera el88 per cent.

Presentem, uncop més, els resultats de l'enquesta de conjuntu
ra financera elaborada a partir de les opinions manifestades per
directius i tècnics d'una àmplia representació dels bancs iles cai
xes d'estalvis que operen a la ciutat. L'enquesta fa referència al
tercer trimestre d'enguany, i al quart i al primer trimestres del
1992 quan la pregunta es refereix a la tendència esperada. El pro
césd'enquesta s'ha desenvolupat bàsicament durant el mes d'oc
tubre iprincipi de novembre.

Demanda de crèdit creixent de lespetites imitjanesempreses.
Les grans corporacions mantenen el nivell assolit durant el segon
trimestre.

Durantel tercer trimestre del 1991 les petites imitjanes empre
ses han mantingutun elevat ritme de creixement de la sevade
manda de crèdit al conjunt del sistema financer. Si escompara
amb la situació delmateix trimestre de l'any passat, esconfirma
aquesta evolució alcista. De fet, ésel manteniment d'una tendèn
cia que s'inicia en acabar el 1990 i que després d'assolir la màxi
ma intensitat durant el primer trimestre d'enguany, s'ha anat mo
derant.

Per contra, en el segment de les grans empreseses fa palès un
comportamentméserràtic. Les majors possibilitats d'assolir fi
nançament per vies alternatives a la tradicional del sistema credi
tici—emissions d'obligacions ipagarès, crèdit exterior, etc— pos
sibilita aquestesfortes oscil.lacionsen la demanda de crèdit
bancari per part de les grans corporacions.
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Demanda de crèdit per sectors productius
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Les expectatives generades entorn una imminent reducció
del preu del diner, han estat un dels factors quehan frenat
el creixement de la demanda de crèdit per partdels particulars.

Durant l'estiu del 1991, la demanda de crèdit per part dels par
ticulars va experimentar una sensible davallada, la qual cosa ha
representat un canvi d'orientació en la tendència expansiva ini
ciada a començament d'any, arran del canvi d'expectativesgene
rals amb l'acabament de la guerradel Golf i la supressió de les li
mitacions a la concessió de crèdits.Amés de les expectatives
generades entorn d'una significativa reducció del preu del diner,
la desceleració del ritme de creixement de l'activitat econòmica
ha estat un factor determinant del menor creixement de la de
manda de crèdit.
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El sector de la Construcció manté —com en elsdarrers
trimestres—el seu lideratge com a demandant de crèdit.

A mésdel protagonismede la Construcció —embarcada com a

sector en unmoment de forta activitat a l'àrea de Barcelona— la
Indústria de materialsper a la construcció esconsolida com una

de les activitatsmésnecessitades de finançament aliè.Altres trets
destacablesdeirevolució seetorialde la demanda de crèdit provi
nent del sector productiu de l'economia barcelonina icatalana
per extensió,podrien ser la progressiva pèrdua de pes delTèxtil
com a demandant de recursos per al finançament de noves inver
sions, mentre que esmanté elevada la seva necessitat d'endeutar-,
se per finançar l'activitat diària. El Comerç a l'engròspresenta
uncomportament semblant però menys intens. L'agrupació Al
tres serveis, entre els quals destaquen pel seu pes les diferents
Administracions públiques, es revela també amb unes necessitats
creixents de recursos aliens per finançar nous projectes d'inver
sió.



Grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits i tendència esperada (%)
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Del conjunt d'activitats industrials amb una forta implantació a

l'àrea econòmica de Barcelona, caldria destacar la creixent ne
cessitat de crèdits del conjunt d'empreses que treballen el cuir, i

especialment del sector del Calçat, vestit i confecció. Recursos
destinats bàsicament al finançament de l'activitat diària. Enuna
situació semblant hi ha el sector de la Química de base i per a
usos industrials, amb la diferència que en aquest cas, els recursos

aconseguits del sistema bancari són per desenvolupar nove
versions. L'Alimentació, begudes i tabac és una de les activitats
manufactureres tradicionalsnecessitada de finançament bancari
permanent. La resta d'activitats productives—foracomptades
excepcions— mantenen unsnivells de demanda de crèdit similars
al de trimestresanteriors. L'excepció serien unseguit de sectors

industrials —entre els que destaquen el de Fabricació de produc
tes metà1.1ics, la Construcció de maquinària imaterial elèctric i la
Química de consum i farmacèutica— amb un nivell de demanda
significatiu durant el segontrimestre ique sembla que obeïabàsi
camenta motius purament estacionals.
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La demanda de crèdit esperada pel darrer trimestre del 1991
s'ha revisat lleugerament a la baixa pel que fa a la demanda

delsparticulars—consum ihipotecari— donada l'evolució
del tercer trimestre.

Reprenent l'anàlisi d'un trimestre enrera espot afirmar que
pel que fa a la demanda de crèdit esperadapels propers mesos,
amb l'excepció de la destinada al finançament de circulant de les
empreses, s'ha produït una lleugera rectificacióa la baixa de les
previsions apuntades abans de l'estiu. Si en aquellsmoments una

opinió força unànime entre els enquestats era que durant el dar
rer trimestre d'enguany s'iniciariauna moderada recuperació
dels ritmes de creixement de la demanda de crèdit per partdels
particulars, en aquestsmoments ja no esconfia que esprodueixi
a curt termini. Amés, sembla que es confirmen les preocupants
perspectives de la demanda de crèdit per a inversions. El crèdit
bancari abocat al finançament de circulant de les empreses és
l'únic—en aquests moments— amb una projecció a l'alça.
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Evolució, per tipus de col.locacions, del volum de recursos (%)
Dipòsitsa la vista id'estalvi Productes bancaris a termini

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

Ha crescut notablement 8 0 8 6 0 52 34 42 31 26
Ha crescutmoderadament 18 57 46 65 39 41 27 45 59 41
S'ha mantingut estable 63 40 41 29 65 7 24 5 2 13
Ha disminuït lleugerament 11 3 5 0 25 0 15 8 8 20
Ha disminuït sensiblement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ha crescut notablement 11 0 12 0 0 7 0 8 2 0
Ha crescutmoderadament 42 37 56 21 19 25 19 25 12 20
S'ha mantingut estable 17 60 23 31 48 32 71 31 28 18
Ha disminuït lleugerament 3 2 9 14 8 9 10 6 21 27
Ha disminuït sensiblement 27 1 0 34 25 27 0 30 37 35

Hacrescut notablement 0 0 0 28 0 10 0 7 10 0
Hacrescut moderadament 0 12 23 8 15 25 18 23 10 20
S'ha mantingut estable 71 38 29 29 35 59 29 22 17 49
Ha disminuït lleugerament 26 37 34 35 50 3 46 39 63 28
Hadisminuït sensiblement 3 13 14 O 0 3 7 9 0 3

Durant el tercer trimestre, el grau de morositat en la devolució
de crèdits s'hamantingut sense canvis apreciables. Donada
la situació del mercat,no s'esperen modificacions substancials
en la tendència actual.

Com ja s'apuntava a l'anàlisi del segon trimestre, un període
de desceleració del creixement de l'activitat econòmica mésllarg
delque s'esperava i el manteniment d'elevats tipus d'interès d'ac
tiuconstitueix una combinació que no facilita unamillora sensi
bledel graud'acompliment de les obligacions creditíciesper part
dels deutors. En aquest cas, i com s'ha posat de manifest pelque
fa a la demandaesperada de crèdit, esdetecta una sensible cor
recció de les previsions —que s'han revelat excessivament opti
mistes— de cara als darrers mesos d'enguany is'ajorna fins al
mitjà termini l'esperat canvi a la baixa enla tendència expansiva
de la morositat enla devolució de crèdits. En tot cas, aquest can
vi només serà possible siva precedit d'una millora del clima eco
nòmic.
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Decara als primers mesos del 1992, el sector bancariaposta de
nou per una represade la tendència baixista delspreus del crèdit.

Durant la segonameitat d'enguany, les previsions que apunta
ven que els tipus d'interès continuarien lleugerament a la baixa,
no s'han confirmat. Les raons són diverses. La necessitat de man

tenir una políticamonetària restrictiva davant d'uns preus poc
disposats a fer bones les previsions d'inflació del govern,el crei
xementd'algunes magnituds monetàries per sobre de les previ
sions, el manteniment iles previsions poc optimistessobre l'evo
lució del grau de morositat, a part del desig de les entitats
financeres d'obtenir un compte de resultats al mésbrillant possi
ble, són algunes de les raons d'ordreintern que pressionen en
contra de la baixada del tipus d'interès. Les previsions a curt i
mitjà termini d'evolucióde les polítiquesmonetàries a la resta de
països de la CE, tampoc apunten a una baixadasignificativa del
preu del diner. Per contra, la reducció del diferencial de tipus
d'interès amb la resta de la CE—afavorida per la liberalització
de moviments de capitals prevista per a principi del 1992— ésel
principal factor quepressiona a la baixaels tipus d'interès del sis
tema creditici espanyol.

L'absència d'expectatives clares i una políticamonetària
restrictiva hanafavorit el manteniment de la rendibilitat
delsdiferents tipus de dipòsits i col.locacions.

Aquesta indefinició ha estat trencada pel fortcreixement que
han registrat les diferentsmodalitats de Fons d'inversió col.lecti
va. Tot ique no es tracta d'un producte nou, la promoció que
n'han fet algunes grans entitats i les altes rendibilitats aconsegui
des a principis d'any gràcies a un millor tractament fiscal dels ca
pitals invertits, han aconseguit atreure un volum considerable de
clients irecursos.Recursosque hansortit de col•locacions que en

els darrers temps han anat perdent atractiu, com ara els super
comptes, alguns productes de deute públic i les obligacions d'em
preses.



Tendènciaesperada, per tipus de collocacions, del volum de recursos (%)
Dipósitsa la vistai d'estalvi Productes bancaris a termini

lr. tr.91 1 2n. tr. 91 <1 3r. tr._91 4t. tr.91 tr, 92 lr. tr.91 2n. tr. 91 3r. tr. 91 4t. tr.91 1 lr. tr.92

Creixerà fortament
Creixerà moderadament
Es mantindrà
Caurà moderadament
Caurà fortament

0
60
26
14
0

29
44
27
0
0

0
56
40
4
0

28
35
20
17
0
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49
31
13
7

0
60
31
9
0

30
45
17
8
0

28
25
39
8
0

28
25
36
11
0

27
19
46
8
O

Creixerà fortament 0 4 0 0 O 0 0 0 0 O
Creixerà moderadament 28 30 19 12 12 21 27 13 6 9
Es mantindrà 69 17 45 51 55 75 32 36 36 39
Caurà moderadament 3 21 8 37 33 4 14 23 30 20
Caurà fortament 0 28 28 0 0 O 27 28 28 32

Creixerà fortament 0 0 0 0 0 O 3 0 0 6
Creixerà moderadament 12 14 8 11 20 11 11 13 13 15

Es mantindrà 28 53 55 52 42 21 43 20 61 56
Caurà moderadament 47 33 37 37 38 68 43 67 26 23
Caurà fortament 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendènciaesperada de la remuneració de les col-locacions (°/0)
Productesbanca

Creixerà fortament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Creixeràmoderadament 6 28 0 0 O 0 0 7 0 0
Esmantindrà 28 15 83 58 12 37 9 64 65 7
Caurà moderadament 66 53 17 42 80 63 87 29 35 86
Caurà fortament 0 4 0 0 8 0 4 0 0 7

Creixerà fortament O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creixeràmoderadament O 0 17 0 0 0 0 17 0 3

Esmantindrà 29 3 63 44 16 35 15 68 25 15

Caurà moderadament 43 93 20 56 81 27 81 12 72 75

Caurà fortament 28 4 0 0 3 38 4 3 3 7

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

Creixeràmoderadament 9 0 6 10 10 7 0 13 3 0
Esmantindrà 63 28 77 51 46 28 14 72 41 32

Caurà moderadament 28 66 17 39 44 37 79 15 56 68
Caurà fortament 0 6 0 0 O 28 7 0 0 0

Les previsions de cara als propers mesos, especialment durant
el primer trimestre del 1992, apunten a una creixent pèrdua d'a
tractiu dels supercomptes idels productes emesos pelTresor,a
favor del fons d'inversió. L'evolució esperada de les diferents re

muneracions apunta en aquest sentit, tot i que s'espera que la

tendència a la baixa afecti a la pràctica totalitat dels productes.

La desintermediació guanya quota de mercat.

L'opinió dels operadors financers de Barcelona es decanta cap
apensar que en els propers trimestres el procés de desinterme

diació de l'activitat bancària continuarà augmentant, especial
ment a Barcelona en comparacióamb la resta de l'Estat. L'èxit
dels fons d'inversió collectiva en pot ser la mostra més recent.
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Dinamisme del mercat

Estimació del dinamisme perals pròxims trimestres (%)
Mercat bancari Desintermediació

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

Creixerà aun ritme superior 55 41 31 36 39 0 32 7 44 46
Creixerà aun ritme similar 35 42 60 61 40 82 29 52 29 27
Creixerà amenor ritme 10 17 9 3 21 18 39 41 27 27

Estimació del dinamisme pel quefa a B& L ra en c

Mercat bancari
.

Desintermediació

lr. tr. 91 2n. tr.91 3r. tr. 91 41. tr. 91 lr. tr.92 lr. tr. 91 2n. tr. 91 3r. tr.91 4t. tr.91 lr. tr.92

Creixerà aun ritme superior 20 20 39 27 37 56 24 21 28 31
Creixerà aun ritme similar 80 69 55 73 57 26 43 51 72 69
Creixerà amenorritme 0 11 6 0 6 18 33 28 0 0

Dinamisme dels agents

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

Bancs d'àmbit estatal 37 33 41 30 32
Caixes catalanes 8 19 17 24 26
Bancs catalans independents 13 14 18 16 16
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 28 24 13 24 9
Financeres de consum 8 3 2 2 5
Caixes de la resta de l'Estat 1 ., 1 5
Societats hipotecàries 3 1 3 2 4
Bancs estrangers 1 -) 2 1 3
Bancs amb fitxa recent (des del 1988) 1 4 —

Altres 1 1 —

En productes de dipòsit-col.locació Millel
Bancs d'àmbit estatal 33 22 21 24 33
Caixescatalanes 15 23 25 30 29
Societats borsàries,assessores, etc. 1 4 4 3 17
Bancs catalans independents 9 16 21 11 10
Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 28 25 23 26 7
Caixesde la resta de l'Estat 0 3 1 — 3
Bancs estrangers 12 2 2 3 1
Bancs amb fitxa recent (des del 1988) 1 5 3 1
Altres

--

1 0 2
- -

Les caixes catalanes consoliden posicionscom a subministradores
de crèdits, mentre que la banca d'àmbitestatal esmostra
lleugerament més dinàmica en la vessant de lescol.locacions.

A més de les caixes catalanes, enel sector dels productes de
crèdit no s'ha de perdre de vista l'agressivitat d'algunes de les
caixes de la resta de l'Estat. Per contra, del conjunt de bancs, els
catalans en grups d'àmbit estatal hanestat —segons lesopinions
del mateix sector— els menys dinàmics durant el tercer trimestre
d'enguany tant pelque fa a productes de crèdit com de dipòsit.
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Aquesta tendència a un cert intercanvi dels papers que tradi
cionalment han jugat els bancs i les caixes al nostre país, possible
ments'ha vist afavorida per la creixent disponibilitat de recursos

per part de les caixes gràcies a la progressiva reducció dels coefi
cients d'inversióobligatòria. Per contra, una part delsbancs, amb
la política de remunerar la pràctica totalitat dels recursos, han in
tentatguanyar participació en unmercat —el delsdipòsits— tra
dicional de les caixes.

D'altrabanda, i pelque faa aquesta vessant del mercat, era
d'esperar la forta embranzida de les societats gestores de fons do
nada la bona acceptació quehan tingut lesdiferentsmodalitats
d'inversió



Sistema financer

Nombre d'oficines del sistema creditici (30-IX-1991)

bit

~1.11111Flombred'oficines Variació (304X-1991130-IX-1990)
Total
sistema Caixes

Resta
sistema

Total
siste

Resta
Caixes sistema

Ivi jek, creditici

Barcelona 2.196 1.071 1.113 12 0,2 1,2 -0,7 0,0
Resta prov. Barcelona 2.629 1.122 1.500 7 0,8 1,2 0,4 40,0
Resta Catalunya 2.142 924 1.126 92 1,5 0,2 2,1 8,2
TotalCatalunya 6.967 3.117 3.739 111 0,8 0,9 0,6 8,8

Madrid 2.408 1.692 700 16 4,0 2,4 8,4 0,0
Resta prov.Madrid 959 623 330 6 6,0 3,0 10,4 500,0
TotalEspanya 35.911 17.168 15.594 3.149 2,2 1,7 2,0 5,3

Font: BancodeEsparia. BoletínEstadístico. Diversosnúmeros. Elaboració pròpia.

Continua la reducció del ritme de creixement del nombre
d'oficines, ien especial el de caixes d'estalvi. A Barcelona,
el total d'oficines de caixesd'estalvi és lleugerament inferior
al d'ara fa un any.

L'evolució del nombre d'oficines del sistema creditici a Barce
lona continua l'alentimentdel ritme de creixement de trimestres
anteriors i presenta per primer cop en aquest tercer trimestre del
1991 una lleureducció en termes absolutsen relació amb un any
abans.Aquest canvi de tendència s'ha produït per al conjunt de
les caixes d'estalvi, i moltpossiblement és una conseqüència del
procés de reestructuració de la nova Caixa d'Estalvis i de Pen
sions de Barcelona, procés que afecta principalment les zones ur
banes, per la gran proximitat d'oficines de les dues antigues enti
tats fusionades i la opció de mantenir-ne nomésuna de les dues.
Al conjunt de la banca, encanvi, tot ique continua la descelera
ció del creixement, encara es mantenenunes taxespositives.

A la resta de la província de Barcelona i de Catalunya, la ten
dència és la mateixa que a Barcelona: els ritmes de creixement
són cada copmenors—la majoria inferiors a unuper cent
anyal—, amb alguna excepció puntual com ara l'evolució de les
oficines bancàries a la resta de la província de Barcelona. En tot
cas, i si considerem el total del sistema creditici,persisteix el ma
jor dinamisme a la resta de Catalunya.

Contràriament al que succeeix a Catalunya, aMadrides manté
un ritme de creixement important—al voltant del tres per
cent—, principalment en caixes d'estalvi. Pel conjunt espanyol, es
fa palesa una reducció del procés d'expansió,principalment de
les caixes d'estalvi. Els bancsmantenen unes taxes lleugerament
superiors a l'u per cent anual. El conjunt, però, la moderaciódel
creixement és la tònica dominant a tots els àmbits.
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Dipòsits del sector privat enel sistema bancari

Àmbit

1.1

Milersde milions de pessetes Variac'ó (%)
Dipósits/Oficin
(milions de ptes.)

30-1X-19911 30-IX-19911

Prov. Barcelona 6.419,8 6.711,4 6.864,5 7.037,6
Resta Catalunya 1.386,0 1.401,3 1.435,9 1.546,8
Total Catalunya 7.805,8 8.112,7 8.300,4 8.584,4

Prov. Madrid 6.816,5 7.239,8 7.522,0 7.752,8
TotalEspanya 36.277,6 37.691,6 38.727,6 39.974,0

7.059,6
1.633,7
8.693,3

7.913,4
40.611,6

0,3
5,6
1,3

2,1
1,6

10,0
17,9
11,4

16,1
11,9

1.337,7
656,9

1.139,8

2.116,9
1.032,0

1.463,1
762,7

1.247,8

2.350,3
1.130,3

Crèdits del sistema bancari al sector privat

Àmbit
territorial

Milersde milions de pessetes Variació (%)
Cràfits-/Oficina
(milions de ptes.)

30-1X-1990 31-X11-1990 31-111-1991 30-V1-1991 30-1X-1991 30-1X-19911
30-V1-1991

30-1X-1991/
30-IX-1990

30-1X-1990 30-IX-199

Prov.Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

4.106,9
1.067,1
5.173,0

7.111,7
27.862,2

4.267,6 4.557,4
1.119,0 1.148,1
5.386,6 5.705,5

7.515,1 7.726,6
28.902,8 29.860,0

4.751,0
1.184,0
5.935,0

7.939,1
30.831,7

Crèdits/dipòsits
Àmbit

territorial
30-IX-1990 30-IX-1991

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

0,640
0,770
0,663

1,043
0,768

0,689
0,732
0,697

1,032
0,776

7,7
-4,9
5,1

-1,1
1,0

Font: Bancode España.BoletínEstadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

Es manté un creixement delsdipòsits del sector privat en torn del
deu per cent anual a la província de Barcelona. El creixement a
la resta de Catalunya continua essent unsvuit punts superior.

El volum total de dipòsits del sector privat al sistema bancaria
final delmes de setembre del 1991 a la província de Barcelona se

situa per sobre dels set bilions, tot mantenint un creixement
anual en termes corrents a l'entorn del deuper cent. A la restade

Catalunya, el creixement continua essent de l'ordre del 18 per
cent anuali per tantmanté el diferencial amb la província de
Barcelona. A la de Madrid, el creixement s'hadisparat aquest
tercer trimestre ise situa per sobredel 16 per cent enrelació amb
un any abans, aunes taxes molt superiors a les de conjunt espa
nyol, que tendeixen a situar-se només dos punts per sobre de les
de la provínciade Barcelona, i lleugerament per sobre de la ban
da de creixementprevista pel Bancd'Espanya pel conjunt de la
massa monetària.
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4.863,4
1.195,9
6.059,3

8.169,6
31.534,4

2,4
1,0
2,1

2,9
2,3

18,4
12,1
17,1

14,9
13,2

855,8
505,7
748,7

2.208,6
792,6

1.008,0
558,3
869,7

2.426,4
878,1

El fet que el creixement a la resta de Catalunya esmantingui
forçamés elevat que no aBarcelona respon al manteniment
d'una políticad'expansió d'entitats bancàries ide caixes d'estalvi
forade les grans ciutats, àmbit en el qual les previsions de creixe
mentsón encara força elevades. Així, tot i que la ràtio dipósit/ofi
cinahi romani molt per sota de la corresponent a la província de
Barcelona, el seu creixement -un 16,1 per cent anyal-és fran
cament superior, i molt per sobredel conjunt de l'Estat, on no
mésésd'un 9,6per cent, molt semblantal de la província de Bar
celona.

Les necessitats de finançament empresarial -en especial
circulant de lesPimes- mantenenun creixement important
delscrèdits al sector privat.

La demandade crèdits pel conjunt del sistema bancari al sector
privata la província de Barcelona durant el tercer trimestre del
1991 ha frenat el seu creixement. En efecte, el fet que la taxa de
variació interanual se situïpersobre del 18 per cent es deu en

granpart al fort increment que hi hagué a principi d'any, amb l'e
liminacióde les restriccions creditícies. Tanmateix, la necessitat
de recursos aliens peral finançament de circulantmoltmésque
nopas per a processos d'inversió -com així ho mostren les da
des de l'enquesta financera i la contenció de la inversió industrial
delsdarrers trimestres- fa que encara esmantinguiun creixe
ment important delscrèdits.

A la resta de Catalunya, el creixement éssemblant al de la pro
víncia de Madrid idel conjunt espanyol, amb una taxa anual

compresaentre el 12 i el 15 per cent.



Mercat de valors

Volum efectiu negociat a les borses de comerç
Milersde milions de pessetes Números índex (1980 = I Participació sobre

total negociat (%)1.11~1 II,W1!!~11111~1.11 ilie_

41,0 160,0 169,3 165,3 169,7 17,6 68,91981 232,3
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 2.389,1 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
lr. tr. 1.035,9 149,8 826,9 14,5 79,8
2n. tr. 1.579,0 127,7 1.340,1 8,1 84,9
3r. tr. 1.078,2 83,9 938,4 7,8 87,0
4t. tr. 1.334,7 189,2 910,1 14,2 68,2

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. 2.310,1 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. nd.

Font: Borsade Barcelona iBancodeEspaña. BoletínEstadístico. Diversos anys. Elaboració pròpia.

Variació (%) Barcelona Madrid Total

3r. tr. 1991/3r. tr.1990 -13,7 -2,3 18,1
4t. tr. 1991/4t. tr. 1990 93,8 15,9 n.d.
lr. sem. 1991/1r.sem. 1990 -5,4 16,6 12,3

1991/1990 14,9 11,8 n.d.
1990/1989 -9,4 -6,3 -7,6

El volum de contractació a la borsa de Barcelona durant el 1991

representa recuperar elsnivells de contractació d'abans de la crisi

del Golf. Això Iiha permèsmantenir la sevaquota sobre el total

espanyol al voltant de l'onze per cent.

Durant el segonsemestre de11991, el volum efectiu negociat al
conjunt de les borses espanyoles ha mantingut un nivell sensible
ment superioral de l'any anterior, que estigué condicionatper les
expectatives incertes arrel de la crisi del Golfi per unsresultats
empresarials menys positius que anys enrera.

Per altra banda, al llarg del 1991 s'ha notat una desceleració de
la inversió estrangera que ha incidit en unmenor creixement. A
més, les expectatives que escrearen a principi d'any sobre la bai
xadadel preu del diner no s'han acomplit en la intensitat previs
ta, ila rendibilitat de la renda fixas'hamantingut elevada.
Aquests dos factors han influït negativament sobre el volum ne

gociat.

A la borsa de Barcelona, tot i les oscillacions del tercer i quart
trimestres, el volum efectiu negociat en tot el 1991 ha crescut

quasi un 15 per cent sobre l'any anterior. Així, ha mantingut una
quota de mercat respecte al total espanyolsimilar a la del 1990, a
l'entorn de l'onze per cent.

Finalment, cal mencionar l'increment espectacular de la borsa
de Bilbao durant el tercer trimestre, com a consequència, bàsica
ment, de la canalització a través d'aquest mercat de l'intercanvi
d'actius entre dues de les empreses capdavanteres del sector elèc
tric.
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Mercat de Futurs Financers

Nombre de contractes negociats al MEFF'

Volum de
contractació

Contractació
acumulada a

1990

Març
Abril

Maig
Juny
Juliol

Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
1991
Gener
Febrer

Març
Abril

Maig
Juny
Juliol

Agost
Setembre
Octubre
Novembre

5.733
10.880
11.370
20.099
23.408
21.641
25.056
27.897
20.483
22.177

25.150
54.881
67.993
97.532
106.095
115.466
64.214
70.974
79.445
103.784
110.253

773
1.200
870

1.251
1.243
1.450
1.478
1.786
964
815

1.206
2.508
2.799
2.110
3.972
4.050
2.087
2.503
2.049
3.086
2.853

555
4.047
7.110
5.863
11.472
10.417
6.864
7.240
8.409
5.752

9.017
12.784
11.919
20.453
25.950
20.552
22.502
22.137
15.356
22.036
27.464

El valor nominal decada contracteés de10 milionsdepessetes.
Font: Elaboració pròpia amb dades delDepartament d'administració delmercatdel MEFF.

5.733
16.613
27.983
48.082
71.490
93.131
118.187
146.084
166.567
188.744

213.894
268.775
336.768
434.300
540.395
655.861
720.075
791.049
870.494
974.278

1.084.531

5.733
10.880
11.370
20.099
23.408
21.641
25.056
25.997
12.982
14.274

17.463
33.346
41.456
58.043
57.319
69.637
29.280
39.948
43.910
45.494
48.663

1.900
7.501
7.903

7.687
21.535
26.537
39.489
48.776
45.829
34.934
31.026
34.260
53.121
57.608

Variació (`)/0)
Contractació

total Saldo viu

novembre 1991/octubre 1991 6,2 -

novembre 1991/novembre 1990 438,3 -

30-XI-1991/30-X-1991 - 24,6
30-X1-1991/30-X1-1990 - 226,6
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El volum de contractació durant els mesos d'octubre i de
novembre reprèn els nivells elevats del segontrimestre.
L'aparició del mercat de divises i el creixent interès per operar
amb contractes referits al Mibor fanperdre importimcia relativa
al bo nocional.

Durant els mesos d'octubre ide novembre s'ha mantingut un
creixement important del volum de contractacióque s'inicià al
mes de juliol, fins assolir quasi el nivell delsmesos del segon tri
mestre. Aquest augment del volum total no s'ha vist acompanyat
d'un incrementsimilar del nombre d'operacions. Així, ha aug
mentat sensiblement el volum mitjà contractatper operació.
Aquest fet pot apuntar a una creixent consolidaciódel mercat.

El major volum operat ha estat en valors referits al Mibor,
afectat per l'enduriment de la política monetària alemanya iuna
lleugera pressió a l'alça de l'interbancari. Per altra banda, la pre
visible estabilitat dels tipus d'interès de l'economia espanyola du
rant la primera meitatd'aquest any, ha frenat el creixement de la
demanda de contractes referitsal bo nocional.



III. Consum, comerç i preus



-

''..._'.,

4

-.-

.., -

.

.

,

‘,
...

.,

s

.....,.

..ffik.

.

, ,..„.

.,1,';'1i'..44.';•£?,,-.. '''',

.. ijJ

'
'

,

"'"

--,'' "'„ :.:'.

,..

-',..



Evolució del parc de vehicles

Vehiclesmatriculats i taxa de variació interanual (província de Barcelona)
7(1

_ •

_

-

_

-

_

_

y

-

_

2l)
I II III IV I II III IV I 11 111 IV I 11 111 IV I II III IV 1 II III IV 1 ll III IV

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

ffill Nombre de vehiclesmatriculats - Taxade variació interanual

Un cop que la crisi sembla haver tocat fons, s'inicia un període
de Ileu recuperació amb expectatives força esperançadores.

Després de dos anys en què la matriculació de vehicles a la

província de Barcelonahavia disminuït de forma contínua i per
sistent -finsassolir davallades interanuals properes al trenta per
cent-, als darrersquatre mesos de l'any, les variacions enrelació
amb els mesos corresponents de11990ja són positives. Tanma
teix, però, cal insistir que es parteix dels valors absolutsmésbai
xos dels darrers quatre anys.

El fort augment de les matriculacions del desembre -un 18,6
per cent- ha compensat els increments mésmoderats d'octubre
ide novembre, i ha permès tancar el trimestre amb un creixe
ment global del 7,6 per cent sobre el darrer trimestre de l'any
passat. Amb tot, l'augmentde les vendes del desembre s'ha pro
duït gràcies, en part, a l'avanç que han fet quasi totsels produc
tors dels nous preus del 1992en reduir l'IVA de cinc punts. Així,
no ha d'estranyar si els resultats del gener no sontan bons, ja que
cal atribuirpart de les vendes de final d'any a vendes que corres

pondrien a l'any següent si no hi hagués aquesta variació de

preus. Amés, el fort increment del preu de la gasolina iel retard
de la recuperació econòmica poden frenar l'efecte positiu de la
reducció impositiva.

Des d'una perspectiva temporal mésàmplia -comes potob
servar el gràfic corresponent-, podem distingirvàries fases en
l'evolucióde les matriculacions del 1985 ençà. Del 1985 al 1987,
les taxes de creixement trimestral assolirennivells molt elevats,
fins itot superiors al 30 per cent interanual, però que partien
d'absoluts relativament baixos. Durant el 1988 i el 1989, la taxa
de creixementes manté elevada ien aquests dosanys esregistren
rècords absoluts de vehicles matriculats. Finalment, al darrer
bienni (1990-1991), les evolucionshan estat negatives, fins arribar
al mínim del darrer trimestrede l'any 1990, a causa de les expec
tatives incertes quanta la guerra delGolf i del refredament de
l'activitat econòmica. A partirdel 1992, cal esperarque no esdo
nin tantes oscil.lacionsi que la tendència apunti a un creixement
mésmoderat però tambéméshomogeni, mésencara si tenim en

compte que durant el darrerquiquenni s'ha renovat gran partde
la flota de vehicles i que per tantes potesperarque les noves ma

1 l■ olucib de I piic automobilístic* (prov.deBwIiii

1984 92.130 n.d. n.d.
1985 114.077 n.d. n.d.
1986 138.468 46.572 91.896

1987 184.284 59.119 125.239
1988 215.631 78322 137309
1989 236.902 86.619 150.283

1990 204.151 64.695 139.456

lr. tr. 55.761 14.429 41332

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

* Exclosos ciclomotors.
Font: Matriculacions: COCINB. Boletínde Estadística y Coyuntura.Diversos números.
A partirdel 1r.tr.de1988, les dades són facilitadesper la JefaturaProvincial deTráfico
de Barcelona. Baixes: JefaturaProvincialdeTráficodeBarcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

4t. tr. 1991/4t. tr.1990 7,6 28,7 -14,5
lr. sem. 1991/1r. sem. 1990 -17,4 -21,8 -15,8

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

triculacions corresponguin a una renovació progressiva imés re
partidaen els temps dels vehicles actuals, amésd'un creixement
absolut vinculat-entre d'altres factors- a l'augment de la ren

da familiar, del nombre de vehicles per habitant i a la caiguda del

mercat de segona mà.
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Venda de benzines per a l'automoció

Venda de benzines

1111
a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Barcelona Resta A.M.B.

(milers de litres)

Total A.M.B.

Ben
•

PI
1~11.11111Benz• 1~1~11.i111~1M, Be '

s/pl
111~

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
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

* Inclosa Benzina92 Oct. per a tots els anys iBenzina sense plom a partirdel 1991.
Nota: Considerem l'A.M.B. com els vint-i-setmunicipis de l'antiga CorporacióMetropolitanadeBarcelona, a més deBarberàdel Valès, Begues, Castellbisbal, SantAndreu dela Barca
iTorrelles deLlobregat.
Font: Elaboració pròpia a partirdeles dades facilitades per CAMPSA.

Barcelona Resta A.M.B.

Variació (%) Total*
Benzina
92 Oct.

Benzina
97 Oct.

Gas-oil
auto Total*

Benzina
92 Oct.

Benzina
97 Oct.

Gas-oil
auto

3r. tr. 1991/3r. tr. 1990
lr. sem. 1991/1r. sem. 1990

-11,1
-16,3

-36,1
-29,8

-15,0
-18,0

-0,3
-11,4

-3,3
-7,1

-21,7
-15,1

-1,9
-7,2

-4,1
-6,3

1990/1989 -2,9 -23,8 -3,4 1,0 11,5 -8,0 10,6 14,8
*
Exclosa Benzinasense plom.

Se suavitza el ritme de caiguda de les vendes de benzines després
d'un primer semestre molt negatiu.

Durantel tercer trimestre d'enguany sesuavitza la caiguda de
les vendes de benzines aBarcelona, ques'inicià a principis d'any
amb la guerra delGolf. Desprésd'unprimer semestre amb dava
llades en relació al mateix període de l'any anterior del 18 per
centen la benzina súper i de l'11,4 per cent enel gas-oil, alsme
sosd'estiu les vendes de gas-oil s'han recuperat i les de súper han
reduïtcinc punts la taxa de variació, que no obstant aquesta re
ducciósesitua en un -15 percent.
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Enun període en què els preus dels carburantsno han sofert
oscil.lacions rellevants, les dades del tercer trimestre posende
manifest quemalgrat la millora de les expectatives en relació
amb els trimestres anteriors, l'activitat econòmica no ha reprès
els ritmesde creixement d'anys anteriors.

A la resta de l'ÀreaMetropolitana, la davallada de les vendes
de súper ésmolt menys acusada i s'hi detecta un inici de recupe
ració, tot imantenir resultats negatius. Així, pel que fa a la súper,
la taxa de variació interanualpassad'un -7,2 per cent al primer
semestre a un -1,9 per cent al tercer trimestre.El descens de les
vendes de gas-oil també se suavitza fins un -4,1 per cent al tercer
trimestre.

Finalment, tot i el seu pes relatiureduït, cal fer esmentde les
vendes puixants de la benzina sense plom, la distribució de la
qual no deixa de ser cada cop mésàmplia, en detriment de la
benzina normal jaque moltes estacions de servei substitueixen
l'antic dipòsit de normal per sense plom, sense crear-ne un de
nou. A més, la major incidència que té aquest nou tipus a l'es
tranger fa que durant els mesos d'estiu les seves vendes es man
tinguin en augment, contràriament a la resta de tipologies, les
vendes de les quals presenten una baixa estacional durant el ter
cer trimestre.



Consum d'electricitat

Consum d'electricitat aBarcelona

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

_.
11.111111111111P i

acció Tm
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
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 5 68,8 2,7 100,-

Font: Dades d'ENHER, FECSAi HECSA recollides ifacilitades pel Serveid'Estadística de1Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (`)/0)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

3r. tr. 1991/3r. tr. 1990 3,5 13,4 0,9 -18,5
lr. sem. 1991/1r.sem. 1990 8,4 14,7 6,1 -6,8

1990/1989 0,9 -3,1 2,3 7,8

El consum domèstic manté un augment important mentre que
s'estanca el destinat a usos industrials i comercials.

Durant el tercer trimestre d'enguany, el consum d'electricitat
hamantingut un ritme de creixement notable, amb un 3,5 per
centsobre el mateix trimestre de l'anyanterior. Tot i que aquest
incrementés força inferior al del primer semestre, cal tenir en
compte que durant el període estival l'efecte estacionalésmenor
que durant l'hivern,imésencara enguany en què el fred s'ha
allargat considerablement. Enaquest sentit, éssignificatiu l'aug
ment del 3,5 per cent, tot i que éssobre un tercer trimestre de
l'any passat en què el consum fou inhabitualment baix. Així, el
nivell actual de consum se situa lleugerament per sobredel de fa
dos anys.

L'augment s'ha donaten especial en el consum domèstic, amb
un 13,4 per cent. Aquest tipus d'úspresenta cada any una esta
cionalitat menys acusada: amésd'un equipament a la llar cada

cop més complet, els hàbits de consum tendeixena sermolt més
homogenis durant tot l'any i només sen'incrementa el consum

per calefacció a l'hivem i, de forma creixent, en aparells d'aire
condicionat a l'estiu.

Quant al consum per a usos industrials icomercials, cal matisar
el petit augment d'un 0,9 per cent amb la davallada de l'any pas
sat, i també sesitua a un nivell properal d'ara fa dos anys, i fins i
tot lleument per sota. Així doncs, aquest tipus de consum reflec
teixa grans trets el menor ritme de creixement de l'activitat eco
nòmica-especialment industrial- compensada en partpel di
namisme dels serveis.

Finalment, durant aquest tercer trimestre davalla de forma
puntual el consum de tracció enrelació amb el mateix trimestre
de l'any passat, tot i queel transport de viatgers enmetro i ferro
carril ha mantingut una lleugera alça.
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Consum de gasos

Consum total de gasos

milions n.índex
' •

19

1981
1982
1983
1984

1985
1986
1987
1988

1989
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1990
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

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

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

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

2.735,0
1.139,3
720,6
369,2
505,8

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

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

Butà-propà (milions de tèrmies)

100,-
93,4
96,1
96,6

102,9
99,1
101,4
98,7

100,7

102,0

1.802,4
1.700,9
1.821,2
1.906,3

2.024,4
1.967,8
2.083,6
2.047,2

2.141,9
901,2
602,0
289,2
349,5

2.188,9
762,2
678,6
317,3
430,9

910,5
717,1
377,8

913,7
836,8
787,9
716,5

769,5
722,6
670,5
633,4

593,1
238,1
118,6
80,0
156,3

580,9
198,7
99,5
78,3
204,4

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

625,2
582,1
579,8
549,5

581,3
544,6
530,1
488,4

445,3
197,1
80,7
48,6
118,9

440,3
160,8
65,9
47,7
165,9

n.d.
n.d.
n.ð.

60,3
54,6
29,5
7,6

44,4
39,8
40,6
70,6

101,6
25,0
24,8
22,8
29,0

119,1
31,4
27,8
26,0
33,8

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

228,2
200,1
178,6
159,4

143,8
138,2
99,8
74,4

46,2
16,0
13,2
8,6
8,4

21,4
6,4
5,7
4,5
4,7

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

Font: Catalana deGas, S.A. iRepsol-Butano, S.A. Dades recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (1)/0) Gascanalitzat

Butà-propà
Total Domèstic

3r. tr. 1991/3r. tr.1990
lr.sem. 1991/1r. sem. 1990

19,1
13,0

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

1990/1989 2,2 -2,1 -1,1
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El consum de gas canalitzat manté un creixement molt elevat,
enla línia expansiva del darrer any i mig.

El consum de gas naturaldurant el tercer trimestre d'enguany
continua la tònicade creixement sostingut que s'inicià amitjans
de l'any passat. En efecte, l'increment en relació amb el mateix
període del 1990ha estat properal vint per cent, encara que és

méssignificatiu l'augment global d'un 14,1 per cent delsnou pri
mermesos, també sobre el mateix període de l'anypassat. Així,
s'evitenpossibles oscil.lacionspuntuals atribuibles al lapse de
temps entre la realització del consum iel període de facturació.

Aquestes dadespositives no fan sinó reforçar la consolidació
del gas natural com a font energètica important, tanten econo
mies domèstiques com en la indústria, com així ho mostra l'incre
mentconsiderable de les importacions de gas natural registrades
al port de Barcelona, i que són destinades a abastir la xarxa de

subministrament cada cop mésextensa.



Escombraries domiciliàries

Escombraries

,

domiciliàries recollides

Escombraries recollides
Escombraries/

'• •

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
lr. tr. 165.664
2n. tr. 171.218
3r. tr. 146.265

Font: Dades facilitades per laU.O. deNetejade l'Ajuntamentde Barcelonai elaboració

pròpia a partir del'estimació poblacional realitzadaper Barcelona.Economia.

Variació (%)

3r. tr. 1991/3r. tr. 1990 6,3
lr.sem. 1991/1r.sem. 1990 3,9

1990/1989 3,5
1989/1988 4,0

Després de tres anys de desceleració, les taxes de creixement de
la recollida d'escombrariesdomiciliàries tornen a augmentar.

Malgrat que la recollida d'escombraries domiciliàries ha man

tingut una tònica de desceleració al llarg dels darrers tresanys
—tot i que ha continuat augmentat en termes absoluts— el cert
és que enaquests darrers mesos s'ha trencat la tendència i s'arri
ba a unes taxes d'increment semblants a les de fa dos anys. Així,
durant el tercer trimestre ha augmentat un 6,3 per cent en relació
amb el mateix període de l'any passat, i situa la taxa de creixe
ment interanualde l'acumulat dels darrers dotze mesos en un 4,1
per cent—mig punt per sobre de l'increment del 1990 enrelació
amb el 1989.

Si tenim encompte que la població resident tendeixa dismi
nuir, resulta obvi que aquest incrementsostingut ve causat essen
cialment perquè indústries petites, isobretot comerços i oficines
generen un volum cada cop méselevat de deixalles—símptoma
d'activitat creixent— quecompensa plenament l'evolució no tant
marcada que tenen les escombraries generadesper les economies
domèstiques.
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Preus de consum

Índex general de preus de consum (Barcelona/Espanya)

115,7 128,4 137,5 145,0 153,5 166,1 179,5Gener 105,8
106,4 116,3 127,1 134,8 140,7 149,6 159,8 170,6

Febrer 106,0 116,0 128,8 138,4 145,2 153,1 167,6 179,0
108,8 117,2 127,7 135,4 141,2 149,9 160,8 170,4

Març 107,5 116,8 129,1 139,1 145,6 153,7 168,4 179,1
107,6 117,9 128,1 136,1 142,2 150,8 161,4 170,9

Abril 107,7 118,6 129,7 139,1 144,6 154,3 168,3 178,9*
108,2 119,1 128,4 136,4 141,7 151,3 161,8 171,3*

Maig 107,8 118,3 130,2 139,4 144,9 155,1 168,3 180,4*
108,7 119,5 128,8 136,3 141,6 151,5 161,8 171,8*

Juny 108,6 118,5 131,2 139,6 145,0 156,2 169,1 181,1*
109,5 119,3 129,9 136,3 142,2 152,4 162,3 172,3*

Juliol 111,0 119,5 132,3 140,8 146,3 158,5 170,8 182,9*
111,2 120,0 131,3 137,7 144,1 154,8 164,4 174,4*

Agost 110,3 119,7 132,4 140,3 147,1 158,9 171,1 182,2*
112,0 120,2 131,6 137,6 145,6 155,2 165,2 175,1*

Setembre 110,8 121,0 134,3 142,2 149,3 161,5 173,6 185,0*
112,2 121,5 133,0 138,9 146,8 156,9 166,9 176,5*

Octubre 112,3 122,0 134,6 143,4 150,1 162,0 175,9 186,1*
112,9 122,1 133,5 139,7 147,0 157,4 168,4 177,6*

Novembre 112,7 123,5 135,2 143,4 150,1 163,2 175,6
113,4 123,0 133,2 139,4 146,9 157,7 168,2

Desembre 113,8 124,2 136,2 144,2 151,8 164,0 176,2
114,2 123,6 133,8 139,9 148,1 158,3 168,6

* Dades provisionals.
Font: INE.

Evolució (%) Barcelona Madrid Espanya

set.1991/des. 1990 5,1 4,1 4,7
set.1990/des. 1989 5,7 4,7 5,4

set.1991/set. 1990 6,6 5,6 5,7
set.1990/set. 1989 7,4 6,4 6,4
set.1989/set. 1988 8,3 6,6 6,8
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Les expectativesdel fet olímpicpressionen sobre el nivell de
preus a Barcelona.

Durant el tercer trimestre d'enguany,l'augment de l'índex ge
neralde preus de consum a Barcelona ha estat d'un 2,2 per cent,
que situa la taxa interanualen acabar elmes de setembre a un 6,6
per cent. Així, riPcde Barcelonaes manté nou dècimes per so
bre de l'espanyol -amb una taxa interanual del 5,7 per cent- i
un punt per sobre deMadrid, que escurça cada cop mésel dife
rencial amb Barcelona i amb el total espanyol.

Tot iel fort incrementde setembre -un 1,5per cent-, la bai
xa d'agost permet que l'acumulat anual estigui a un 5,1 per cent i
sis dècimes menys que un any enrera. L'evolució dels darrers me
sospermet esperarque espugui tancar l'any a l'entorn del 6,5
per cent, amb un diferencial lleugeramentsuperior al migpunt
en relació amb el conjunt espanyol.

El cert, però, ésque les contencionsde preus a la ciutatnomés
s'han vist en habitatge, vestit i cultura, que presenten una taxa in

teranual força per sota de l'espanyola,mentre que alimentació
roman per sobre del total espanyol.



IV. Transports, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

I •

íquids a d
,

Desembarcades Embarcades

tones

D mbarcaEmbarcades Desembarcades

Eir
Embarcades

milersde.(1.97.7 -=

1979 111,6 100,9 3.056 1.792 186 5.798 2.871 2.123
1980 115,9 104,1 2.843 1.469 372 5.763 3.133 2.785

1981 133,1 108,5 3.072 1.388 227 5.746 3.990 3.308
1982 132,1 112,1 3.302 1.473 291 5.210 3.641 4.113
1983 150,0 117,2 3.628 1.517 259 5.531 4.328 4.234

1984 145,0 106,1 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.517

1985 134,6 108,2 3.967 1.953 247 5.439 3.158 3.021
1986 121,4 111,1 3.475 2.113 374 6.641 2.801 2.939
1987 113,9 110,5 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.348

1988 112,0 122,9 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840

1989 114,1 123,6 3.903 3.069 418 6.677 1.927 2.150
lr. tr. 978 727 86 1.909 490 710
2n. tr. 1.002 868 107 1.596 431 491

3r. tr. 910 742 94 1.387 407 459
4t. tr. 1.013 732 131 1.785 599 490

1990 98,0 131.5 3.627 2.817 448 6.990 1.293 2.857

lr. tr. 863 689 118 1.979 353 819

2n. tr. 984 792 120 1.716 289 818

3r. tr. 896 679 89 1.542 317 511

4t. tr. 884 657 121 1.753 334 709

1991
lr. tr. 778 686 95 1.964 211 965

2n. tr. 961 807 119 1.953 327 779

3r. tr. 1.007 717 91 1.404 274 447

Font: Port Autònom deBarcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

3r. tr. 199113r. tr. 1990

Total 5,4 12,4 -2,2 -6,0 -28,5 5,5
Càrrega General 12,4 7,1 18,1 5,6 5,1 5,7
Líquids a doll 2,0 95,4 -31,9 -9,0 -38,6 14,2
Dolls sòlids -13,5 15,3 -53,1 -12,4 -11,9 -12,5

1990/1989

Total -14,1 -12,2 -15,7 6,4 -13,9 18,0
CàrregaGeneral -7,1 -7,1 -7,0 -8,3 -8,5 -8,3
Líquids adoll 7,3 -5,4 11,9 4,7 -17,8 27,4
Dolls sòlids -32,9 -23,8 -40,8 33,0 21,2 34,7

El tràfic de laCàrrega general trenca momentàniament la
tendència a la baixa dels darrers trimestres.

Durant el tercer trimestre d'enguany,el port de Barcelonaha
mogut prop de quatremilions de tones de mercaderia, que repre
sentauna lleugera davallada del 2,3 per cent en relació amb el
mateix període de l'any anterior i que tradicionalment presenta,
per motius estacionals, menys volum de tràfic que la resta de

l'any. Aquesta reducció ha estat importanten el conjunt delsLí
quids a doll-un 8,4 per centmenys- i en elsDolls sòlids -un
12,8 per cent. Contràriament, l'evolució de la Càrrega General ha
estat claramentpositiva, amb un incrementd'un 9,1 per cent,
sempre sobre el tercer trimestre del 1990, itrenca així la tendèn
cia dels darrers trimestres, enquèmantenia davallades intera
nuals relativament importants.

Es manté el creixement del tràfic internacional en detriment
del de cabotatge.

A grans trets, el port manté aquest tercer trimestre la impor
tància creixent del tràfic internacional, que continua en augment
no només en termes relatiussobre el tràfic interior, sinó també
pel volum de mercaderia d'anys anteriors. Contràriament, el trà
fic interior perd pes en termes absolutsi relatius, a un ritme supe
rior al 10 per cent anyal.

Quant al nivell d'entrades isortides, es trenca momentània
ment la tendència a especialitzar-se com un port receptor de mer

caderia;així, augmenta el conjunt de mercaderia embarcada -un
5,4 per cent respecte al mateix període de l'anypassat- idismi
nueix la desembarcada -un 6,0 percent. Tanmateix, calatribuir
a aquest canvi de tendència un caràcterpurament puntual.
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Lesexportacions de Càrrega General augmenten
considerablement en relació amb el tercer trimestre
de l'anypassat.

El conjunt de les exportacions esmanté lleugerament per sota
d'un any abans, amb una reducció de 2,2 per cent. Per compo
nents, la Càrrega General és l'única que augmenta, ja que tant les
exportacions de Líquids a doll com de Dolls sòlids davallen. Dins
de la Càrrega General, doncs, elsprincipals increments de les ex

portacions vénen de les partides d'Envasos i contenidors —que
refermen l'especialització del port com a centre de redistribució
de mercaderia—, de Productes siderúrgics —amb un augment
sostingut al llarg de l'any, de Productes químics ide Vehicles i
maquinària, d'entre les partides més importants en termes abso
luts.

Per altra banda, la davallada de les exportacions delsLíquids a

doll esdóna a tots els tipus i la de Dolls sòlids a la del seu compo
nent principal, la Potassa. Tanmateix,recordem que l'exportació
de dolls—tant líquids com sòlids— tot just representa un 17 per
cent del total exportat,contra un 83 per cent de la Càrrega Gene
ral. Aquesta proporció posa de manifest que les exportacions del
port de Barcelona sónmajoritàriament de productes elaborats o
semi-elaborats, tot i que la partida d'Envasosi contenidors—lli
gada a la redistribucióa altres ports d'àmbit méslocal—concen

tri un terç de les exportacions de Càrrega General.
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Les importacions de gas natural continuen en la tònica
de creixement sostingut.

Les importacions augmenten un 5,5 per cent en relació amb el
tercer trimestre de l'any passat. Per tipologies, augmenta el tràfic
dels Líquids a doll —increment enGas naturald'un 16,7 per cent
i enResta de derivats del petroli d'un 23,9 per cent—i la Càrrega
General—un 5,7 percent enconjunt—, on cal destacar l'aug
ment de tràfic—tots ells entre un nou iun quinze per cent— dels
epígrafs següents: Productes siderúrgics,Productes químics,
Vehicles imaquinària i algunes partides alimentàries. Contrària
ment, la importaciódelsDolls sòlids minva un 12,5 per cent, a
causa sobretot de la davallada de l'epígraf de Llavors i grans
—un 18,3 per cent— idelsProductes minerals —amb un56,4 per
cent. Únicament té rellevància l'increment de les importacions de
Ciment, que assoleixenprop de 57.000 tones, i que triplica el vo
lum del tercer trimestre del 1990.

El ple funcionament de l'oleoducte de Tarragona fa davallar
sensiblement el tràfic de cabotatge delsLíquids a doll.

Quantal tràfic de cabotatge —entrades isortides de mercade
ria amb altres portsespanyols—, aquest davallaun 11,2per cent,
essencialmenta causa delsDerivats delpetroli—un 40 per cent
menys que el mateix període de l'any passat—, per l'entrada en
funcionament de l'oleoducte de la zona de Tarragona.Si obviem
aquesta partida, les evolucions són en conjunt lleugerament posi
tives.

Per grans tipologies, l'evolució de les principals partides de
cada grup és la següent:

Els Líquids a doll es caracteritzen per unes importacions crei
xents de Gas natural ide Resta de derivats del petroli, i per unes
entrades de cabotatge de Derivats del petroli en declivi, a conse
qüència, com jahem comentat, de l'oleoducte de Tarragona.
Aquests tresmoviments concentren el 80 per cent del tràfic total
de Líquids a doll.

Quant als Dolls sòlids, les principals partides són les importa
cions de Llavors i grans ide Productes minerals iles exportacions
de Potassa, a mésdel conjunt del tràfic de Ciment. Els tràfic dels
tres primers epígrafs ha davallat sensiblement aquest tercer tri
mestre enrelació amb el mateix període de l'any passat, i el tràfic
de Ciment s'ha caracteritzat per un augment de les sortides de
cabotatge i de les importacions. Aquestes darreres, tot i repre
sentar encara una partrelativament reduïda del conjunt del tràfic
de Ciment, han crescut de forma espectacular els darrersmesos.
El tràfic de les partides que no es mencionen aquí tot just replega
un 14 per cent del total del tràfic de Dolls sòlids.

Finalmenti en relació amb el tràfic de la Càrrega General, cal
assenyalar que el tràfic d'Envasosi contenidors i el de cabotatge
de Vehicles usats abracen un terç del tràfic total de Càrrega Ge
neral. Si s'exclouen aquestespartides, les principals evolucions
positives corresponen a productes siderúrgics—que manté així la
tònica de tot l'any—, de Productesquímics, de Vehicles imaqui
nària i de Teixits i filats, tots ells amb increments superiors al 10

percent en relació amb el mateix període del 1990. Per altra ban
da, les partides que experimenten una davallada important són
lesde Material per a la construcció —que davallaun 25 per
cent—i lesde Cotó icuirs, Fusta i derivats iPaper i cartró, totes
tresamb reduccions properes al 10 per cent.



Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (juliol-setembre 1991)
, „.....,

,

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades
.

.

Líquidsa doll 46.531 44.509 416.374 987.232 6,14 7,25 63,01 51,78

1. Gas natural 0 76 0 687.061 - 0,01 36,03
2. Gas butà propà 24.191 18 11.438 7.000 3,19 0,00 1,73 0,37
3. Resta derivats petroli 11.187 25 371.375 135.387 1,48 0,00 56,20 7,10
4. Productes químics 2.620 11.390 20.748 76.945 0,35 1,86 3,14 4,04
5. Olis igreixos 756 18.415 20 11.812 0,10 3,00 0,00 0,62
6. Altres 7.777 14.585 12.793 69.027 1,03 2,38 1,94 3,62

Dolls sòlids 211.565 62.479 74.288 372.808 27,92 10,18 11,24 19,55

7. Ciment i clínker 184.199 0 52.406 56.951 24,31 7,93 2,99
8. Llavors igrans 483 9 9.558 216.586 0,06 0,00 1,45 11,36
9. Potassa 21.925 57.430 0 1 2,89 9,36 - 0,00
10. Adobs i fosfats 2.403 510 24 5.484 0,32 0,08 0,00 0,29
11. Productesminerals 405 737 0 49.632 0,05 0,12 - 2,60
12. Ferralla 220 63 2.452 23.734 0,03 0,01 0,37 1,24
13. Altres 1.930 3.730 9.848 20.420 0,25 0,61 1,49 1,07

Càrrega general 499.709 506.880 170.194 546.654 65,94 82,57 25,75 28,67

14. Envasos icontenidors 38.566 176.067 37.000 82.249 5,09 28,68 5,60 4,31
15. Productessiderúrgics 11.948 57.891 197 72.697 1,58 9,43 0,03 3,81
16. Sabons idetergents 17.336 3.310 50 1.454 2,29 0,54 0,01 0,08
17. Productesquímics envasats 25.564 56.798 183 20.749 3,37 9,25 0,03 1,09
18. Material construcció 19.642 32.680 132 6.819 2,59 5,32 0,02 0,36
19. Vehicles, maquinària i accessoris 15.201 33.590 1.843 41.409 2,01 5,47 0,28 2,17
20. Vehicles usats 122.512 8.123 107.364 5.049 16,17 1,32 16,25 0,26
21. Begudes 33.169 11.473 128 2.413 4,38 1,87 0,02 0,13
22. Fruites 5.769 1.359 9.790 8.877 0,76 0,22 1,48 0,47
23. Pinsos i farines 17.193 4.002 182 11.977 2,27 0,65 0,03 0,63
24. Peix i conserves 4.820 8.519 831 23.065 0,64 1,39 0,13 1,21
25. Cafè 357 1.096 4 37.197 0,05 0,18 0,00 1,95
26. Altres productes alimentaris 71.726 13.699 3.508 35.609 9,46 2,23 0,53 1,87
27. Tabac 1.527 376 223 2.259 0,20 0,06 0,03 0,12
28. Teixits i filats 2.557 4.881 24 14.312 0,34 0,80 0,00 0,75
29. Cotó i cuirs 116 1.803 178 25.699 0,02 0,29 0,03 1,35
30. Fusta iderivats 1.790 1.785 51 25.956 0,24 0,29 0,01 1,36
31. Paper i cartró 3.517 20.128 2.438 11.884 0,46 3,28 0,37 0,62
32. Altres mercaderies 106.399 69.300 6.068 116.980 14,04 11,29 0,92 6,14

Total 757.805 613.868 660.856 1.906.694 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: PortAutònom deBarcelona. Elaboració pròpia.
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Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals de l'Estat-espanyol

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

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
1 r. tr. 21.164 13.607 7.557 1.606 1.067 539 13.256 7.099 6.157
2n. tr. 28.401 16.448 11.953 2.178 1.384 794 16.215 9.094 7.121
3r. tr. 29.664 16.924 12.740 2.337 1.391 946 15.441 8.540 6.900
4t. tr. 26.900 14.292 12.608 2.025 1.302 723 16.410 8.954 7.456

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
1 r. 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

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollides pel Servei crEstadística de rAjuntament de Barcelona.

Usuaris del pont aeri (milers)

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

Total 1.444,7 1.660,4 1.878,5
Font: Aeroport de Barcelona.
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Variació (%) Passatgers Mercaderies

3r. tr. 199113r. tr.1990

Total 2,6 -4,4
Interior 3,0 -11,6
Internacional 2,1 3,8
Pont aeri -1,7 -

lr. sem. 199111r. sem. 1990

Total -6,0 -3,6
Interior -2,4 -11,9
Internacional -12,6 6,2
Pont aeri -8,3

1990/1989

Total 11,0 8,4
Interior 9,9 3,7
Internacional 12,8 14,2
Pont aeri 13,1 -

Desprésde les seqüeles de la guerradel Golf, el trànsitaeri
es recupera plenament i permetrà acabar l'any amb uns volums
similarsals de l'any passat.

Durant el tercer trimestre d'enguany,el trànsitde passatgers a
l'aeroport de Barcelona ja s'ha recuperat plenament de la crisi
provocada per la guerra del Golf. D'aleshores ençà, la taxa de
decrement s'hamoderat fins presentar aquest trimestre un crei
xement del nombre de passatgersdel 2,6 per cent enrelació amb
elmateix període de l'any anterior, amb una variació positiva
tant per als vols interiors com perals internacionals.



Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (3r. trimestre 1991)

Passatgers (milers)

AInternacional Total

11111•111. ur 111r emr

Barcelona 1.401 170 1.571 915 163 1.077 2.316 332 2.649 56,6
Bilbao 185 79 264 71 22 93 256 101 357 7,6
Madrid 2.077 354 2.431 2.007 245 2.253 4.084 599 4.683 100,—
Sevilla 324 54 378 41 30 70 364 84 448 9,6
València 266 87 354 108 33 141 375 120 495 10,6

Variació (/o)
3r. tr. 19911
3r. tr.1990 199011991

Barcelona 2,6 11,0
Bilbao 18,4 16,6
Madrid 3,7 11,8
Sevilla —1,2 19,1
València 17,0 14,6

La recuperació ha estat méstardana en el trànsit internacional,
imalgrat les previsions optimistes del darrersmesos de l'any, el
nombre de passatgersper al conjunt del 1991 serà lleugerament
inferioral de l'anypassat. Contràriament, es preveuun resultat
positiu en vols interiors, ja que la recuperació s'inicià unsmesos

abans i s'esperaque pelconjunt de l'any hi hagi un increment
proper a l'u per cent en relació amb el 1990.

El pont aeri també s'ha vist plenament recuperat després de les
davallades importants que duraren fins l'agost. Tot ique la varia
ció del tercer trimestre en relació amb l'any anterior sigui encara
negativa, des de setembreel nombre de passatgers s'ha incre
mentat espectacularment. Val la pena remarcarque les millores
d'infrastructura i la solució de problemes laborals i de logística
han propiciat que aquesta recuperació hagi tingut mésempenta
de la que en un principi espodia esperar.

El tràfic de mercaderies, en canvi, manté una tònica de caigu
da, acausa de les davallades encara importants enel tràfic inte
rior i una taxa de creixement cada cop mésreddida en l'interna
cional. Cal suposarque la competència d'altres mitjans afecta
negativament el tràfic aeri interiori no tant l'internacional. A
més, el ritme de creixement de l'activitat econòmica no és el ma
teix d'abans de la crisi delGolf.

Bilbao i Valènciaes recuperen espectacularmenti esdispara
el trànsit internacional a Sevilla.AMadrid, la recuperació
no és tan acusada.

Les dades dels cinc aeroportscomercials mésimportants de
l'Estat també posen de manifest aquest inici de recuperació. Així,
Bilbao iValència ténen variacionsmolt importants que compor
ten, a mésd'un canvi de signe, unsincrements superiors al 17 per
cent en relació amb el tercer trimestre del 1990. Perl'altra banda,
Madridi Sevilla arriben a alentir la reducció del nombre de pas
satgers, tot i que pel conjunt del trimestre tinguin un creixement
del 3,7 per cent—enel cas de Madrid— oencara lleugerament
negatiu—enel casde Sevilla.

En totsaquests aeroports, els creixements mésimportants
s'han donaten els vols no regulars: tot ells presenten evolucions
positives, i a Bilbao i València realmentespectaculars—d'un 38 i
d'un 57 per cent respectivament, sempre en relació amb el tercer
trimestre de l'any anterior. Quant a vols internacionals, és aSevi
lla ón,com a conseqüència de la creixent activitat arrel de l'Ex
po, el nombre de passatgersde vols internacionals ha augmentat
mésd'un 50 per cent, tot i que el de vols interiors ha disminuït
sensiblement. Un cop més, Bilbao iValència són les dues ciutats
que mostren una recuperació mésforta tant en passatgersde vols
interiors com internacionals, totsdos amb increments compresos
entre el 15 i el 20 per cent.
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Trànsit de rodalia per ferrocarril

Movimcnt ict.istn t a la ¡tma d fodalia de RLNFE (milers)

Igt~§11111111~11~11.111111111~.1111111~1119.1~1~111111~8.11~1..

1989
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1990
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

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

7.155,3
1.504,1
1.832,4
2.108,9
1.709,9

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

2.156,6
2.614,4
2.940,0

2.823,7
716,7
694,4
634,6
778,0

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

1.026,2

973,5
962,2
908,2

1.955,2
452,5
516,5
433,3
552,8

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

663,5
621,1
546,8

3.731,4
1.018,9
957,6
724,9

1.027,0

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

1.465,3
1.366,2
1.137,7

3.056,2
740,5
790,1
675,4
850,2

4.077,0
944,8

1.043,6
932,3

1.156,3

1.156,1
1.164,5
1.063,3

6.765,3
1.561,3
1.807,1
1.863,8
1.533,1

8.629,8
1.688,7
2.327,0
2.556,9
2.057,2

2.011,0
2.569,7
2.946,7

378,0
93,4
96,5
99,7
88,4

570,8
119,0
145,8
166,7
139,3

126,1
146,4
197,5

16.040,7
3.884,5
4.154,3
3.908,1
4.093,8

20.308,4
4.527,6
5.291,0
5.084,6
5.405,2

5.349,1
5.748,4
6.040,4

Font: Elaboració pròpia a partirdeles dades facilitades perRENFE.

41.905,7
9.971,8
10.848,8
10.451,7
10.633,4

53.365,6
11.675,4
13.877,7
13.712,7
14.099,7

13.901,2
15.192,9
15.780,6

de la Generalitat (milers)

1989 7.903,8 16.053,6
lr. tr. 1.947,5 4.145,1
2n. tr. 2.170,9 3.739,1
3r. tr. 1.687,0 3.206,2
4t. tr. 2.098,4 4.963,2

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

1991
lr. tr. 2.159,0 4.423,9
2n. tr. 2.323,1 4.111,6
3r. tr. 1.874,9 3.337,1

23.957,4
6.092,7
5.910,0
4.893,2
7.061,6

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

6.583,0
6.434,7
5.212,0

Font: Elaboració pròpia a partirdeles dades facilitades pelsFerrocarrils
de laGeneralitat deCatalunya.

Variació (1)/0)
3r. tr.1991/
3r. tr.1990

lr. sem. 1991/
lr. sem. 1990 1990/1989

FCG 4,5 2,3 6,1
Catalans 5,7 3,3 5,7
Catalunya 3,8 1,8 6,3

RENFE 15,1 13,9 27,3
Mataró 14,5 15,7 23,6
Granollers 15,9 9,5 26,7
Vic 1,0 4,8 25,7
Manresa 5,3 20,5 31,3
Vilafranca 14,1 16,7 33,4
Vilanova 15,2 14,1 27,6
Aeroport 18,5 2,9 51,0
Barcelona 18,8 13,0 26,6
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Es manté el creixement del nombre de viatges a unes taxesmés
moderadesque l'any passat.

El moviment de viatgers a les línies de rodalia de RENFE du
rant el tercer trimestre d'enguany manté un ritme de creixement
sostingut, de l'ordre del 15 per cent en relació amb el mateix pe
ríode de l'any anterior. L'augment, a més, no és tan dispar com
en trimestres anteriors: les línies de Mataró, Vilafranca, Vilanova
i Granollers tenen totes quatre increments de l'ordre del 14-15
per cent; Manresa -que partia de creixements molt elevats de
l'any passat- redueix la variació a un 5,3 per cent, iVic es manté
amb el mateix nombre de viatges que l'any passat.

Un cop més, en el període d'estiu les dues línies de la costa re

gistren màxims absoluts, mentre que les altres redueixen lleuge
rament llur nombre de viatges durant aquesta època.

Quant a la línia de l'aeroport, es recupera el creixement des
prés d'unesdavallades importants del trànsit aeri, amb una taxa

pròxima al 19 per cent. Tanmateix, la inauguració recent de la li
fhaAerobús que enllaça varis punts cèntrics de la ciutat amb l'ae
roport afectarà a partird'ara i a la baixala utilització de la línia
ferroviària.

Enconjunt, però, es fa palesa la recuperació de les taxes de
creixement -que tanmateix no han arribat a ser negatives entre
dos trimestres d'anys consecutius- a un ritmemés suau, tantper
les pròpies limitacions d'infrastructura de les línies de rodalia de
RENFE com pel potencialmàxim d'usuaris si tenim en compte
les necessitats de mobilitati l'evolució de la distribució de la po
blació entota la zona queabraça el servei de rodalia.

Per altra banda, el nombre de viatges a les linies delsFerro
carrils de la Generalitat mantenen un important ritme de creixe
ment, proper al 5 per cent, i quees distribueix de forma força ho
mogènia entre la línia de Catalunya, dels de rodalia (de plaça
d'Espanya fins a SantBoi de Llobregat) i dels regionals (apartir
de SantBoi i fins a Manresa i Igualada). Demoment, l'impacte
de l'entrada en servei dels túnels de Vallvidrerai de l'autopista
de Rubí-Terrassa-on de moment no es presta cap servei regular
de transportpúblic- no ha afectat de forma rellevant la línia de

Catalunya.



Transport públic urbà

Utilització del transport públic urbà niilersde viatgers transportats)"

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
lr. tr. 72.801 39.373 112.174 5.386
2n. tr. 69.069 41.080 110.149 5.427
3r. tr. 53.850 35.369 89.219 3.328

* Només es comptabilitzen els passatgersque paguen algun tipus detarifa.
** A mésde larestricció*, només es considera el servei urbà delaCia. Transports de Barcelona, S.A.
Font: F.C. Metropolità deBarcelona.TransportsdeBarcelonai Ferrocarrils delaGeneralitat. Lesdadesanteriorsal 1990han estat recollides pel Servei d'Estadística de l'AjuntamentdeBarcelona.

3r. tr. 19911 lr. sem. 1991/ 1990/
Variació (%) 3r. tr.1990 lr. sem. 1990 1989

Metro 2,6 0,0 -6,0
Autobús 10,6 -2,0 2,1
Ferrocarril Sarrià -0,4 -0,6 3,8

Fort increment del nombre d'usuaris d'autobús durant els mesos

d'estiu.

El nombre de viatgers als transports públics urbans durant el
tercer trimestred'enguany ha augmentat de forma considerable, i
en especial a les líniesd'autobús, amb un incrementde mésdel
10 per centen relació amb el mateix període de l'any anterior. Al
metro, l'augment ha estatmésmoderat -un 2,6 per cent- ials
Ferrocarrils de la Generalitat la variació ha estat pràcticament
nul-la.

L'espectacular incrementd'usuaris de l'autobús -més d'un
milió de viatgers al mes- iespecialment durant el període de va

cances, espot atribuir a varis factors. D'una banda, la tendència a

reduir la concentració de les vacances a un sol mes seguit. De fet,
cada cop més s'acostuma a fer flexible el període de vacances ia
deixar-ne una part-dintre de les restriccions que hi pugui ha
ver- per a d'altres èpoques de l'any. Aquest comportament fa
que el nombre de residents per tant d'usuaris potencials del
transportpúblic- no disminueixi tant l'estiu com ho feu altres
anys. Per altra banda, el nombre de turistes que visiten la ciutat
ha augmentati és lògicpensar que el nombre dels que utilitzenel
transport públic també ho ha fet, com així ho mostren, per exem
ple, les dadesde la línia 100. De fet, però, itenint en compte la ti
pologia de turistes que hanvisitat la ciutat, el mésprobable és

que l'increment d'usuaris correspongui a visitants locals ode co

marquesproperes que no pernocten a la ciutat, ja siguin estran

gerso residents habituals. Enaquest sentit, és evidentque una de
les atraccions de les línies d'autobús ha estat la millora qualitati
va del servei.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona

100,- 7.0801985 166.905
1986 177386 106,3 8.037
1987 193.867 116,2 9.731
1988 210.798 126,3 12.524
1989 241.070 144,4 16.475

1990 248.055 148,6 19.062
lr. tr. 63345 4.521
2n. tr. 64.879 5.114
3r. tr. 53.010 4.452
4t. tr. 66.821 4.976

1991
lr. tr. 67.984 4.241
2n. tr. 59.236 5.444

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

269,2

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

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

6,2

Font: Telefónica. Dirección de Planificacióny Previsión. Dades recollides pel Serveid'Estadística de l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia. Dades trimestralsestimadespel 1990.

Nota: A partirdel2n. trimestre del 1991, latarifació telefònicaha canviat per a algunes àrees, per la qualcosauna part deles conferències que anteriormentestaven considerades com a
interurbanes passen a sermetropolitanes. Aquest darrer concepte substitueix el deconferències urbanes. Lahomogenéització dela recollida d'informació tambéha modificat les dades de
períodes anteriors.

lr. sem. 19911
Variació (%) lr.sem. 1990 1990/1989

Confèrencies interurbanes -0,8 2,9
Confèrencies internacionals 0,5 15,7

Estoc de línies en servei i demanda
telefònica total a Barcelona

31-XII-1985 733.059 9.322 742.381
31-XII-1986 748.214 12.728 760.942
31-XII-1987 775300 11.180 786.480
31-XII-1988 806.886 6.117 813.003
31-XII-1989 839.159 3.879 843.038
31-XII-1990 868.908 2.271 871.179

31-111-1991 871.953 2.121 874.074
30-VI-1991 880.574 2.989 883.563
30-IX-1991 883.052 2.926 885.978

Font: Telefónica.Dirección de Planificacióny Previsión. Dades recollides pel Servei
d'Estadística del'Ajuntament deBarcelona.

Variació (°/0)
31-XII-19901
31-XII-1989

30-IX-911
31-XII-90

Línies en servei 3,5 1,6
Cartera de comandes -41,5 28,8

Total Demanda 3,3 1,7
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El ralentiment de l'activitat econòmica i la pujade tarifes
contenen el creixement del nombrede conferències.

Reprenem enaquest número de BARCELONA.ECONOMIA les da
des referents al nombre de conferències interurbanes iinterna
cionals realitzades pels abonats de Barcelona. Les dades que fi
guren a la taula corresponent provenen d'una nova sèrie històrica
facilitada perTelefónica irefeta a partir d'uns nous criteris d'a
gregació de les dades. És per aquest motiu que s'observen algu
nes variacions enrelació amb les dadespublicades en números
anteriors. Amés, amb l'aplicacióde les noves tarifes apartir del
segon trimestre, les conferències urbanes -dins d'una mateixa
població-desapareixen com a talsi formen part de la categoria
de conferènciesmetropolitanes, que abracen una zona més àm

plia que l'àmbit municipal. Així també, partde les conferències
que eren considerades interurbanespassen a ser metropolitanes.

A la vista de les dades corresponents al primer semestre -que
encaramantenen l'antigaclassificació- s'observa unmanteni
ment del nombre de conferències interurbanes semblant al pri
mer semestre de l'any passat, alentint així considerablementels
increments d'anys anteriors. Quanta les conferències internacio
nals, també el nombre absolut és properal de l'any passat, i la re

ducció de la taxa de creixement molt més acusada pel fet de par
tir d'un any 1990 amb grans increments. En totsdos casos, el
ralentiment de l'activitat econòmica i les noves tarifes telefòni
ques han afavorit aquest fre al creixement sostingutdels darrers
anys.

Quant a l'estoc de línies enservei, es manté un creixement mo
derat, lleugerament per sota deld'anys anteriors, i la demandade
línies pendent de cobrir ha aturat la seva reducció,i esmanté una

mica per sota de lestres mil línies.



Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants aBarcelona (agost, setembre i octubre 1991)

H5* 61 70 243.246 109.638 2,2
H4* 62 77 350.457 140.183 2,5
H 3* 65 77 342.475 144.262 2,4
H2* 72 80 97.378 43.829 2,2
H 1* 63 67 86.180 22.679 3,8

Total 63 75 1.119.736 460.591

(a) Dadesobtingudes a partir de l'Enquesta realitzadaals directorsd'hotels.
A partird'aquest número per canvisen lanormativa— lamostra ja no inclourà hostals, només hotels. Això repercutirà necessàriamenten la homogeneitat delasèrie.
Font: Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona.

Patronat deTurismedeBarcelona iÀrea d'Economia iEmpreses de l'Ajuntament deBarcelona. Elaboració pròpia.

El nombre de visitants que han pernoctatala ciutat durant
el trimestre agost-octubre del 1991 va augmentar gairebé
un 6 per cent en relació amb un any abans.

Durantel període agost-octubre el nombre de visitants que
s'estima han pernoctat als hotels de la ciutat ha estat de 460.590
persones, les quals han generat prop de 1.120.000 pernoctacions.

Respecte al mateix trimestre de l'any anterior, el nombre de
visitants augmenta enun 5,8 percent i el volum de pemoctacions
ho fa en un 8,7 per cent. Nos'aprecien canvis en l'estadamitjana,
que es manté en 2,4 nits per persona.

En termes de visitants, l'increment ésgeneralitzat a totes les
categories hoteleres amb l'excepció dels establiments d'una es
trella on esconstata una davallada de gairebé un 8 per cent.
L'augment més significatiu es registra en els hotels de dues i qua
tre estrelles—un23,5 i un20 per cent, respectivament. Lógica
ment augmenta el total de pemoctacions, principalment en els
hotels de quatre estrelles —un30,5 per cent— imésmoderada
ment en els de cinc estrelles—un 18,8 per cent. Per contra, esre
dueixel volum de pemoctacions en els de categories inferiors.
Aquesta creixent preferència pels hotels de méscategoria no es
deu tant acanvis en el poder adquisitiu dels visitants com a l'aug
ment del nombre de placeshoteleres de quatre i cinc estrelles
que s'ha produït a la ciutat en el darrer any.

Això esreflecteix en l'evolució del nivell d'ocupació. Mentre
que en els hotels de categories inferiors davalla el nivell d'ocupa
ció, a la restaes constata unfort increment. El resultat d'aquests
dos moviments ha estat el d'apropar entresi les ratios d'ocupació
sigui quina sigui la categoria de l'establiment. Malgrat tot, el grup
dels de dues estrelles és el que presenta un nivell d'ocupaciómès
elevat.

L'estadamitjana en nits a la ciutat esmanté en 2,4 nits per per
sona. La ratio pernoctacions per visitant creix en els hotels de
cinc, quatre i una estrelles, mentre disminueixgairebé unpunt en
els de dues estrelles. En els establiments de tresestrelles, es man
té gairebé estacionària.

En fer una valoracióglobal de l'acumulat dels tres primers tri
mestres de l'any 1991 —febrer 1991/octubre 1991— en resulta

que 1.353.842visitants han pernoctata la ciutat en hotels d'una a

cinc estrelles i han generat un total de 3.075.182 pernoctacions.

En relació amb el mateix període de l'any anterior, el nombre
de pemoctacions creix un 3,1 per cent,mentre que el total de vi
sitantses redueix un 3,3 per cent. Això s'explica pel fet que hom
allarga la seva estadamitjana en nits a la ciutat, passant d'una ra
tiode 2,2 a una de 2,3 en el mateix període d'enguany.

Enel primer trimestre del 1991, es reflecteix clarament l'im
pacte de la guerradel Golf. Es registra una forta davallada tant
en termes de pemoctacions com de visitants. Ien conseqüència,
cau el nivell d'ocupació a totes lescategories hoteleres.

Enel segon—maig/juliol— itercer —agost/octubre— trimes
tres, el nombre de pernoctacions efectuades a la ciutat és supe
rior al d'un any abans. Pel que fa al nivell d'ocupació, hi ha hagut
una clara recuperació i en el tercer trimestre sesitua, tanten ter
mes d'habitacions com de places, al mateix nivell de l'any 1990.
Finalment, quant al nombre de visitants, cal assenyalar que, mal
gratque el volum continuïsent inferior al registrat l'any 1990, és
palesa una progressivamillora i una constant reducció del dife
rencial negatiu enrelació amb el mateix període de l'any 1990.
Endefinitiva, és palesa una clara recuperació després del conflic
te del Golf que ens ha permès assolirels nivells registrats l'any
anterior.

Forta embranzidadel turisme vacacional.

Durant aquest trimestre, es produeix una forta embranzida del
turisme vacacional. Un 44 per centdels visitants que hi pernocten
arriben a la ciutatbàsicament per motius turístics, ja sigui per
raons estrictament turístiques—un 34,3 per cent— ocom etapa
de viatge —un 9,4 per cent.Malgrat que els afers de negoci conti
nuen sent la principalmotivació dels visitants que pernocten a la
ciutat, respecte a un any abans, es redueix el seu pes en gairebé
15 punts percentuals. Això és a causa d'una certa ralentització de
l'activitat econòmica i laboral de la ciutat, tret característic del
període vacacional. El comportament d'enguany és similar al re
gistrat en el mateix període de fa dos anys, únic període de la sè
rie que es caracteritzàper ser un trimestre claramentvacacional.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants

Sexe (%)
Mg41'91 1982i111011

Homes 79.6 83,3 82,3 75,3 72,7 73,5 79,8
Dones 20,4 16,7 17,7 24,7 27,3 26,5 20,2
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Edat (%)
14-18 0,1 0,3 0,6 0,9 1,1 2,7 0,7
19-24 5,8 5,3 5,4 1,5 12,3 6,6
25-34 25,3 30,5 24,2 28,0 32,9 28,2 29,1
35-49 48,2 43,7 52,2 39,3 35,3 39,0 44,6
50-64 19,1 18,1 16,2 27,2 26,6 15,6 16,9
+65 1,5 2,1 1,4 3,1 4,1 2,2 2,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Nacionalitat (%)
Espanyola 50,3 53,6 51,5 47,2 39,1 48,6 51,2
Madrid 17,2 17,5 16,0 14,0 . 15,8 13,4 16,2
País Basc 4,9 4,7 3,3 4,8 3,5 4,7 5,6
Andalusia 3,2 4,2 4,7 5,5 6,7 4,4 4,8
País Valencià 5,6 7,7 6,8 7,0 4,8 6,5 7,2
Altres 19,4 19,5 20,7 15,3 8,3 19,6 17,4

Estrangera 49,7 46,4 48,5 52,8 60,9 51,4 48,8
Francesa 7,2 8,2 7,6 7,9 8,6 11,1 7,3
Britànica 3,1 5,8 6,4 3,8 4,0 9,4 4,1
Italiana 7,7 5,7 7,5 9,0 10,7 10,3 6,1
Alemanya 1,8 2,0 4,9 4,3 3,9 4,5 3,4
Nord-americana 7,6 4,2 4,5 6,4 7,7 3,4 5,9
Japonesa 1,1 1,1 2,2 2,8 2,5 2,2 2,6
Altres 21,1 19,4 15,4 18,6 23,5 10,5 19,4

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

Professió de l'enquestat (')/0)
Professional liberal 21,4 19,7 20,0 38,2 37,9 16,9 18,0
Alt directiu 27,0 34,2 31,2 13,4 9,1 16,1 27,8
Quadres intermedis 17,1 15,2 12,2 15,0 10,6 15,7 15,0
Empleat 11,1 6,1 8,0 8,7 10,2 16,6 12,7
Tècnic superior 11,8 14,8 12,4 10,4 14,2 10,5 13,5
Estudiant 1,2 2,8 5,3 4,0 3,7 8,5 3,8
Mestressa de Casa 2,7 2,4 2,3 3,4 6,8 7,4 3,4
Altres 7,7 4,8 8,6 6,9 7,5 8,3 5,8
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Pel que fa a la resta de motivacions, davalla fortamentel nom
bre d'assistents a fires, ipassa d'un8,4 per cent en el trimestre
agost/octubredel 1990 a un 2,9 per cent enel del 1991. Aquesta
davallada del pes dels visitants per motius de firess'explica per la
tipologiadels salons celebrats durant el trimestre analitzat, jaque
es tractade salons molt especialitzats. Les característiques d'a
quest tipus de salonsfan que la majoria dels expositors siguin lo
cals i, per tant, nopernoctin en hotels de la ciutat. Quantals po
tencials visitants,que suposemmajoritàriament espanyols,
aprofiten el dia per fer les gestions i retornen al vespre a lesres

pectives ciutatsd'origen. En conseqüència, una part important no
pernocta a la ciutat.

Un 6,1 per centdels enquestatsdeclaren assistir a un congrés.
Es constataun trencamentde la tendència a la baixa que esvenia

palesanten els darrers trimestres. Aquest creixement del nombre
de congressistes -quasi un 59 per cent-es deu a un increment
del total de congressos celebratsen aquests tresmesos, en relació
amb els que van tenir lloc en el mateix període de l'any passat.
Un fet importanta considerar ésque la gran majoria dels con
gressistes, a diferènciadels assistents asalons d'àmbit local, per
nocten a la ciutat. Aixímateix, l'estadamitjana en nits del visi
tantcongressual éssuperior a la del assistent a fires.
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Cal remarcar, doncs, que si bé el trimestre anterior -maig/ju
liol-comprenia pràcticament la meitatdel període vacacional
en sentit estricte, iel trimestre de referència -agost/octubre
l'altra meitat, de fet és aquest darrer el que acusamés intensa
ment el període de vacances d'estiu.

Quanta les raons d'eleccióde Barcelona per part dels que vé
nen per motius estrictament vacacionals, la principal és el fet de
considerarBarcelona com a etapa de viatge -un 32,1 per cent.
Respecte al mateix període del 1990, augmenta bàsicament la im
portància de la recomanació i, enmenorintensitat, la de la infor
mació mitjançant fulletons, en detrimentd'una pèrdua de relle
vànciadels motius familiars. Aquest fet posa de relleu que la
promoció boca-orella és un important factor de promoció i difu
sió de la ciutat. Finalment, calremarcar, que, malgrat ser quasi
inexistent el paperde les agències de viatge, augmenta la presèn
cia de grupsorganitzats a Barcelona.



Enquesta d'activitat turística a Barcelona.

Motiude la visita(/o)

Sèrie homogènia de visitants (continuació)

!QM1. fk£141-,

Comercial/Negocis 54,4 57,0 55,0 53,9 40,0 44,1 53,8
Turisme 20,8 13,6 17,0 23,7 34,3 21,0 18,4
Fires 8,4 14,3 16,2 7,2 2,9 10,1 10,8
Congressos 3,4 3,5 3,7 2,3 6,1 4,3 4,5
Etapa viatge 6,8 1,3 2,3 5,1 9,4 11,1 4,3
Motius familiars i acompanyants 2,8 5,6 1,5 4,0 3,9 8,5 4,5
Altres 3,4 4,7 4,3 3,8 3,4 0,9 3,7
Total 100,- 100.- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Raons d'eleccióde Barcelona* (<Y0 )
Coneixementprevi 14,9 10,4 15,0 16,9 10,1 17,4 13,3
Per recomanació 4,0 6,1 15,3 11,9 14,2 12,9 6,9
Motius familiars i acompanyants 15,2 25,7 16,7 15,5 5,5 13,3 21,7
Etapa viatge 41,0 24,7 16,9 25,6 32,1 3::5:1 31,9
Informació (fulletó...) 6,8 4,2 4,3 5,3 8,1 51 13,9
Recomanació agència viatges 0,6 0,4 1,0 3,2 0,7 6,5 0,8
Altres 17,5 28,5 30,8 21,6 29,3 9,7 11,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,

Repetitivitat de la visita (€./. )
Nocap vegada 19,8 20,1 16,6 21,1 34,1 17,4 20,9
1 vegada o més 80,2 79,9 83,4 78,9 65,9 82,6 79,1
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100.

Mitjà de transport utilitzat (`)/0)
Avió 64,8 61,8 62,1 57,3 58,5 1,5 61,5
Vehicle propi 23,2 23,9 19,8 24,0 19,5 29,8 23,5
Autocar/Autobús 3,0 2,2 4,9 8,2 11,1 9,0 2,9
Tren 7,6 10,1 12,6 10,5 9,5 8,9 10,3
Altres 1,4 2,0 0,6 - 1,4 0,7 1,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Augment dels que declaren venir a Barcelona per primer cop.

Es redueix el pes del coneixement previde la ciutat com a raó
de la decisió de visitar-la. Això enllaça amb el fet que augmentin
els que declaren venir per primera vegada a la ciutat -un 34 per
cent. Per tant, creix la capacitat de captació de nous visitants per
part de la ciutat. Es comença, doncs, a detectar l'impacte dels
jocs d'estiu i la seva proximitat. En relació amb la mateixa situa
ció de fa un any, els que ens visiten per primer cop passen d'un
19,8 per cent a un 34,1 per cent enguany.D'aquests gairebéun
66 per centho fan per motius turístics.

L'avió continua sentel mitjà de transport mésemprat -un 59
per cent. Com a fet més destacable durant el trimestre agost/oc
tubre del 1991, cal assenyalar una certa pèrdua d'importància, en
termes relatius, de l'avió idel vehicle particular en favor de l'au
tocar. Respecte al mateix període de l'anyanterior, gairebé es

multiplica per quatre el nombre de visitants que declarenarribar
amb autocar -un 11,1 per cent. La utilització d'aquest mitjà de

transport denota un comportament força vacacional ies relacio
na directament amb l'increment de grups organitzats.

Aquest trimestre, el predomini delsvisitants vacacionals modi
fica lleugerament les característiquespersonals de la mostra ana

litzada. Malgrat que els homes continuen sentàmplia majoria, es
remarca una forta feminització del conjunt de visitants que per
nocten a la ciutat. Aquest increment estàrelacionat amb el nom
bre de visitants que vénen amb familia. L'edat modal sesitua en
l'univers entre els 35 iels 49 anys, sent, aixímateix, molt signifi
catiu el grup entre els 25 iels 34 anys. Elsmajors de 50 anys man
tenen un pes específic important.

Reforçament de la presència de visitants forans.

Durant aquest trimestre, s'observa un important reforçament
de la presència de visitants forans, movimentque ja s'apuntava
en l'anterior trimestre. En comparar amb el mateix període de
l'any anterior, augmenta el pes dels italians i delsalemanys. Creix
lleument el nombre de visitants francesos i britànics. Els nord
americansmantenen la sevapresència. El mateix succeeix amb
els japonesos.En el cas d'aquestes dues nacionalitats, es denota
una clara recuperació dels nivells de presència assolits amb ante
rioritat a la crisi i a la guerra del Golf.

Decreix de forma generalitzada la presència de visitants provi
nents de la resta de l'Estat. Aquest fet es deu, en part, al menor
creixement de l'activitat econòmica. Només es constata un incre
ment dels que procedeixend'Andalusia.

Quant a la professió, respecte al mateix trimestre de l'anyan
terior, es produeix un fort creixement del nombre de professio
nals liberals. Davallen significativament els alts directius i qua
dres intermedis. Augmenta el percentatge de mestresses de casa

que passa d'un 2,7 per centfa un any a un 6,8 enguany.Aquesta
dada concorda amb la forta presència de turisme familiar.

La component vacacional que caracteritza aquest trimestre, es
reflecteix també en la companyia amb la quals'efectua la visita.
Malgrat continuar sentmajoritarisels que vénen sols -un 34,4
per cent-, creix el nombre delsqueho fan amb família -un 29,1
per cent- imésconcretament amb fills.Davallen els que decla
ren veniramb amics i/o companys. Destaquen els que vénen en

grups organitzats -gairebé un 8,9 per cent.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies 3,0 2,9 2,9 2,6 2.7 3,1 2,8
Nits 2,3 2,2 2,3 2,3 2.4 2,4 2,2

Acompanyatper (°/0)
Sol 30,4 42,2 40,5 34,9 34,4 31,7 35,1
Amic/companys 36,9 34,0 38,2 36,6 27,6 38,5 35,6
Amb la famflia 28,6 22,3 18,6 20,0 29,1 23,3 24,9
Amb fills 4,7 4,0 2,9 8,8 7,3 7,0 5,2
Sense fills 23,9 18,3 15,6 11,2 21,8 16,3 19,7

Gruporganitzat 4,1 1,5 2,7 7,4 8,9 6,5 4,4
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrabotelera (4)/0)
Menjar/beguda 55,5 58,0 62,0 63,0 62,0 63,6 56,4
Compres 13,5 17,0 15,0 8,0 12,0 20,3 15,1
Entreteniment 15,1 10,0 12,0 11,0 12,0 8,9 11,7
Transportintern 15,0 12,0 11,0 16,0 13,0 6,4 14,9
Altres 0,9 3,0 - 2,0 1,0 0,7 1,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, en base a valoració de al 10)
Oferta arquitectònica 8,1 7,9 8,0 8,2 8,3 8,3 8,0
Oferta cultural 7,7 7,7 7,7 7,9 7,7 7,8 7,8
Entreteniment 7,2 7,3 7,3 7,2 7,1 7,6 7,3
Qualitat de l'oferta hotelera 7,4 7,4
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,7 7,8 7,5 7,5 7,7 7,2 7,7
Accessos 6,9 6,7 6,5 6,6 6,6 7,1 6,8
Transportpúblic 7,1 7,4 7,2 7,2 7,2 6,3 7,4
Taxi 7,0
Nivell d'informació 6,7 6,6 6,5 6,2 6,5 6,5 6,7
Seguretat ciutadana 6,3 6,6 6,6 6,5 6,1 5,1 6,3
Contaminació ambiental 4,9 5,4 4,9 4,7 4,4 5,1
Relació qualitat/preu oferta restauració 6,6 6,7 6,6 6,3 6,3 6,7
Relació qualitat/preu oferta hotelera 6,1 6,2 5,7 5,7 5,7 6,2
Relació qualitat/preu oferta comercial 6,7 6,9 6,4 6,1 6,1 6,8

* Hom només ha enquestat els visitantsper motius de turisme id'etapa deviatge.
Font: Patronat de TurismedeBarcelona. Elaboració pròpia.

La despesa extrahoteleraes destinamajoritàriament
a la restauració.

La despesaextrahotelera es destinamajoritàriament -un 62
per cent-amenjar i beure. Respecte al mateix trimestre de
l'any anterior, la destinada a restauració registra una forta em

branzida, mentre que es redueix la dedicada a transport intern i
entreteniment. Una possible raó del decrement de la despesa en
transport intern pot ser l'increment del nombre de grups organit
zats que solen emprar el seu propi autocar per efectuar els des
plaçaments dins la ciutat. Pel que fa a les compres -un 12 per
cent-, es manté en els mateixos nivells de faun any.
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Envaloració sistemàtica de l'1 al 10, l'oferta arquitectònica,
l'oferta cultural, el caràcter i l'amabilitat dels ciutadans i el trans
port públic són els aspectesmésben valorats de la ciutat.Els en

questats valoren persota del 5 la contaminació atmosfèrica -un
i elnivell de sorolla la ciutat-un 4,2.

Quant a la relació qualitat-preu de l'oferta hotelera,comercial
i de restauració, les valoracions oscil.len a l'entorndel 6.

Les activitatsrealitzades pels visitants que pernocten a la ciutat
estan bàsicament relacionadesamb la restauració ja sigui de for
ma mésconvencional ode tapes.Segueix en importànciael fet de
passejar i de visitar. Només un 31 per cent dels enquestats decla
ren efectuar compres. Tenenpoca rellevància les activitats lúdi
ques noctumes de la ciutat-espectacles,sales de ball... De dies,
els visitants passetgen imenjen, mentre que de nits, a part de
menjar, un50 percent responen quevan de copes.

Les àreesmésvisitades són Ciutat Vella-La Catedral, el
Barri Gòtic, el museu Picasso, el Palau de laMúsica i el Zoo-i
Gaudí -la Sagrada Familia, el Parc Güell ila Casa Milà. Segueix
en importància la zona de Montjuïc on predominen netament les
visites efectuades a l'AnellaOlímpica. Només un 8,5 delsenques
tats han visitat l'àrea delTibidabo.



V. Mercat immobiliari





Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges
_

Període

.

Barcelona
Resta

Barcelonès
Resta
Regió I

Resta
Cata unya Cata unya

•

.Acab,ats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats

1987
1988
1989

1990
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
41. tr.

1991
lr. tr.

..

,21,. 4r,

3.828
3.480
4.720

2.724
1.319
438
543
424

530
756
373

3.146
3.302
3.218

1.868
866
567
323
112

1.186
896
636

1.450
1.259
1.305

769
170
124
160
315

224
184
196

619
883

1.197

1.039
265
311
206
257

275
369
149

13.658
18.012
19.103

12.328
3.825
3.397
2.562
2.544

2.763
3.459
2.369

10.685
10.765
14.264

11.216
3.161
3.152
2.224
2.679

4.247
5.602
3.296

28.887
38.117
38.522

21.541
5.999
6.050
5.195
4.297

3.953
5.080
4.320

20.977
20.787
26.922

22.246
6.590
8.168
5.632
1.856

5.922
6.611
5.440

47.823
60.868
63.650

37.362
11.313
10.009
8.460
7.580

7.470
9.479
7.258

35.427
35.737
45.601

36.369
10.882
12.198
8.385
4.904

11.630
13.478
9.521

Font: Iniciats:Explotació dels visa s d'obra residencial dels d'Aparelladors deCatalunya. Acabats: Direeció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Elaboració
pròpia.

Variació (%)

Barcelona Resta Regió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

3r. tr. 91/3r. tr.90 -31,3 96,9 -5,8 41,8

1990/1989 -42,3 -42,0 -35,8 -20,7

L'evolució del nombre d'habitatges iniciats reflecteix
l'alentimentdel creixement de la construcció residencial
a Barcelona ia Catalunya.

Les dades d'habitatges iniciats iacabats corresponents al tercer
trimestredel 1991 ofereixen -desprésde l'efímer rebrot regis
trat durant el trimestreanterior- un panorama força semblantal
que descrivíem al llargdel 1990 iprincipi del 1991. Es tracta
d'una situacióde davallada continuada del nombre d'habitatges
iniciats a gairebé tots els àmbits d'observació, iespecialment acu
sadaa Barcelona, amb evolucions trimestrals negatives sempre
per sobre del 30 per cent. L'única àrea que registra una evolució

positiva del nombre d'habitatges iniciats és la Resta delBarcelo
nès, que és alhora la menys important en termes absolutsamb un

promig inferior acent habitatges mensuals. Aquesta davallada
sembla que afecta l'àmbit urbà i el rural, tant a la construcció de
primera com de segona residència, com es potdeduir del fet que
a la Resta de la Regió I ia la Resta de Catalunya l'evolució sigui
també negativa.

Ahores d'ara, cal pensar que aquesta progressiva disminució
de l'activitat de la construcció residencial pot canviar de signe a

causa de l'impuls que pot significar el pla quadriennal de l'habi
tatge 1992-95, el qual, mitjançant mesures d'índolemolt diversa,
té el propòsit de posar l'habitatge a l'abast d'un ampli segment
de població. Entred'altresmesures, hi destaca la creació de nous

ajuts a la construcció ipromoció d'habitatges, la qual cosa incidi
rà de manera directa amitjà i llarg termini enel nombre d'habi
tatges iniciats i en l'oferta residencial anual de nova planta.

Pel que fa als expedients d'habitatges acabats, l'evolució en re

lació amb el mateix trimestre de l'any anterior és força positiva
en general. A Barcelona i a la Resta de la Regió I es registren
augments molt importants -del96,9 idel 48,2 per cent respecti
vament-que compensen les davallades de la Resta delBarcelo
nès -27,7 percent- i de la Resta de Catalunya -3,4 per cent.
L'evolució delshabitatges acabats depèndels iniciats en períodes
anteriors, de manera quementre sen'acabin mésdels que s'ini
cien -aquesta és la situació a Barcelona pels nou primers mesos

de11991-cal esperaren els propers trimestres un estancament o
una lenta davallada del nombre d'habitatges acabats, i, enconse
qüència, una menor oferta d'habitatges nous.
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Els projectesd'habitatges visatsa nivell provincial esmantenen
en una tendència lleugerament a la baixa, però menys negativa
que la dels habitatges iniciats.

El nombre de projectes visats al llarg del tercer trimestre del
1991 a la província de Barcelona s'hasituat un xic persobre dels
4.500 habitatges. Això mostra la persistència de la tendència a la
baixa que ha caracteritzat l'evolució d'aquesta variable a partir
de11989, data en què esva arribaral zènit d'una expansió que co

mençà arran de la recuperació econòmica que s'inicià el 1986i
que va tenir com a efecte immediat l'esclat de la demandad'habi
tatges. La resposta a aquestbrusc creixement de la demanda va

ser una recuperació del sector de la construccióque, d'altraban
da, va durar benpoc -defet, només finsmitjans del 1990. Al
llarg dels primersnou mesos del 1991 es fapalesa una certa ato

nia, i s'ha esmorteït la davallada que esva registrar el 1990 res

pecte a l'any anterior. En conjunt, l'evolució d'aquests darrers
mesos fa pensar en una xifra a finald'any lleugerament per sobre
dels vint mil projectes d'habitatges visats, pràcticament el mateix
nombre que el 1990.

En unmoment de gran incertesaen què espot dir que els pro
jectesvisats a la província hanassolit un mínimrelatiu directa
ment vinculat a la progressivadisminució de la construcció de se
gones residències, hom espera amb gran expectació les mesures
que -des del Govern central- han de contribuir a l'equilibri en
el mercatde l'habitatge mitjançant la concessió d'ajudes per pro
moure l'edificació d'habitatges i per falicitar-ne l'accés a les uni
tats familiarsamb menors ingressos.
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Projectes d'habitatges visats pel Col.legi
d'Arquitectes (Província de Barcelona)

1982 19.211 15.985 3.226
1983 16.188 10.227 5.961
1984 13.644 8.014 5.630
1985 15.260 9.104 6.156
1986 11.621 7.965 3.656
1987 17.919 12.577 5.342
1988 26.330 22.819 3.511

1989 32.942 30.222 2.720
lr. tr. 7.835 6.786 1.049
2n. tr. 11.753 11.235 518
3r. tr. 6.280 6.033 247
4t. tr. 7.074 6.168 906

1990 20.496 19.210 1.286
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
lr. tr. 5.521 5.107 414
2n. tr. 5.558 5.157 401
3r. tr. 4.565 4.347 218

Font: Serveid'Estadística del'Ajuntament de Barcelona iCol.legi d'Arquitectes de
Catalunya.

Variació (%)

Projectes visats

Total Lliures
Protecció
oficial

3r. tr.1991/3r. tr.1990
3r. tr.1990/3r. tr. 1989

-9,7
-19,4

-6,7
-22,7

-45,2
61,1

1990/1989 -37,8 -36,4 -52,7



Llicències d'obres

Sostre previst a les llicencies d'obres concedides rn2 (gener-setembre 1991)
- 990 Variació gener-setembre 1991 Variació amb

,(,a) .) límpica Vila 1 ',, ,
o

Total 804.092 1.055.411 -23,8 834.721 -36,4

Edificis residencials 343.892 549.439 -37,4 343.892 -51,5
Ús residencial 145.916 283.181 -48,5 145.916 -61,5
Aparcaments 141.455 182.414 -22,5 141.455 -39,2
Localscomercials 56.521 83.844 -32,6 56.521 -41,9

Altres edificis 460.200 505.972 -9,0 490.829 -18,8
Aparcaments 147.457 145.770 1,2 154.689 -7,4
Indústria 47.014 97.586 -51,8 47.514 -53,5
Oficines 156.965 74.986 109,3 166.840 16,6
Equipaments 84325 156.881 -46,2 86.610 -44,8
Hotels 21.441 115.560 -81,4 21.441 -81,4
Altres equipaments 62.884 41.321 52,2 65.169 57,7

Localscomercials 24.439 30.740 -20,5 35.176 0,1

Font: Elaboració pròpia a partirde les dades facilitades per laDirecciódeServeis de Control de l'Edificació de rAjuntament de Barcelona.

L'absència, ara per ara, de projectesrellevants capaços
de pendre el relleu a lesconstruccions olímpiques, impedeix
mantenir elsvolums de sostre aprovats durant el darrer bienni.

Al llargdelsprimers nou mesos d'enguany s'ha aprovat la
construcció de 834.721 m2 de nou sostre a Barcelona. Aquesta su

perfície correspon als expedients de nova planta, ampliació imo
dificació de projecte que impliquin increment de sostre aprovats
per la Direcció de Serveis de Control de l'Edificació de l'Ajunta
ment de Barcelonadurant aquest període.

Del nou sostre previst, un 41,2 per cent correspon a expedients
d'edificis residencials, mentre que el 58,8 per cent que restaes

destinarà a usos no residencials. Si es fa una ullada cap enrera,
hom s'adona de la progressivapèrdua d'importància de les edifi
cacions residencials enfront de les que no ho són; des del 1988 i
de forma progressiva, la relació ha canviat de signe i, en conjunt,
representa una pèrdua de mésde 25 punts pels edificis destinats a
usosresidencials. Aquesta inversió del pes relatiu dels diferents
tipus de superfície en què classifiquem el sostre previst s'emmar
ca dins de la dinàmica expansiva dels serveis a una ciutat que dis
posa de molt poc sòl lliure,la qual cosa determina l'existència de
dos factors capitals: la lluita per la competència de l'espai i la ma

jor rendibilitat de la construcciód'edificis destinats a activitats
terciàries.

Al llarg delperíode considerat s'ha accentuat el menorcreixe
ment del sostre previst que esva iniciar a principis d'any, i que es

concreta en una disminució del 36,4 per centen relació amb el
mateix període de l'any anterior. Aquesta disminució és la conse

qüència lògica de la manca de projectes que substitueixen el lide
ratge que les obresolímpiques han assumit els darrers anys. A
banda d'això, si hom no considera els projectes olímpics, la situa
ciómillora tot ique romanl'evolució negativa -es registrauna
disminució del 23,8 per cent respecte als nou primers mesos del
1990. En aquest sentit, no s'ha de perdre de vista que les possibi
litatsd'expansió són certament limitades quant que la ciutat ja es

troba densament edificada en relació amb la seva superfície,de
manera que no espot esperar una evolució expansiva del sostre

previst, sino ésper la substituciód'edificacions existents od'al
tres operacions puntuals de gran envergadura corresponents a
plans especials.

Si analitzem els dos components que determinen la progressió
d'aquestavariable, hom s'apercep que el sostre residencial manté
la tendència a la baixa que es va iniciar al segontrimestre del
1990; només cal veureque aquesta superfície és menys de la mei
tat de la prevista durant els nou primersmesos del 1990. Dins
d'aquest grup, l'epígraf que experimenta una davallada mésacu

sadaés el sostre destinat pròpiament a habitatges, amb una dis
minució del 61,5 per cent.

En unmoment de davallada generalitzada del sostre previst,
el destinat a oficines ésl'únic que manté la forta tendència
expansiva dels darrers anys.

D'altra banda,malgrat que la distribució del pes relatiu s'hagi
tornat favorable pel sostre no residencial,cal dir que de moment

sembla que l'excepcional creixement d'aquest en els darrers anys
s'ha vist frenat de manera important, jaque a partirdel segontri
mestre d'enguany la seva evolució ha estat negativa. Enconjunt,
la superfície prevista per a usos no residencials durant els nou
primers mesos d'enguany ha estat un 18,8 per cent inferior al
d'un any abans; no obstant aquesta davallada,cal dir que ésun

xic mésdel doble del sostre previst per aquests usos l'any 1989.
Per subgrups, els únics epígrafsquemanifesten un comportament
positiu sónels compresos dinsd'Altres equipaments i les oficines;
en relació amb aquestes, la progressiva expansió que experimen
ten ve determinada per l'enorme desenvolupament de les activi
tats terciàries, sobretot del terciari avançat, la qual cosaestàmo
dificant no només l'estructura ocupacional de la població, sinó
també la morfologia de la urbs.

La progressiva davallada delsnombre d'habitatges previstos de
nova plantaagreuja el desajustament entre oferta idemanda al

mercat immobiliari de Barcelona.

Durant el període gener-setembre de11991 s'ha aprovat la
construcció de 145.916 m2 de sostre residencial repartit en 138
promocions que acolliran 1.292 nous habitatges.

La migradesa d'aquestes xifres posa de relleu l'acusada ten
dència a la baixa del sostre residencial previst, jaque enrelació
amb el mateix període de l'any passat el nombre d'habitatges ha
disminuïtun 60,4 percent. Tot i que entermes generals es pot
considerarque la desceleració de l'activitat constructiva a la ciu
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides (gcncr-,Licirihr 1')')11

Sostre residencial
construïtprevist

Increment
de sostre*

0,121. Ciutat Vella 4330 3,0
2. Eixample 19.731 13,5 0,17
3. Sants-Montjuïc 17.188 11,8 0,32
4. LesCorts 8.123 5,6 0,23
5. Sarrià-Sant Gervasi 18.081 12,4 0,23
6. Gràcia 16.841 11,5 0,37
7. Horta-Guinardó 17.475 12,0 0,34
8. Nou Barris 6.761 4,6 0,15
9. SantAndreu 17.997 12,3 0,45
10. SantMartí 19.389 13,3 0,32

Total 145.916 100,- 0,26

Habitatges p

56 4,3
188 14,6
162 12,5
73 5,7
86 6,7
158 12,2
161 12,5
62 4,8
157 12,2
189 14,6

1.292 100,-

Increment
habitat es*

So
construït per
habitatge

Nombre de
promocions

0,11
0,15
0,21
0,20
0,13
0,27
0,22
0,09
0,28
0,22

77,3
105,0
106,1
111,3
210,2
106,6
108,5
109,0
114,6
102,6

0,19 112,9
* En relació amb l'estoc existent a cada di tricte el 1986.
Font: Elaboració premia a partirdeles dades facilitades per laDirecció deServeis deControl del'Edificació de l'Ajuntament deBarcelona iper ICB.

7
7

19
9

25
17
26
12
10
6

138

8
27
9
8
3
9
6
5

16
32

9

tat ve marcada per l'acabament dels «projectesolímpics», en el
cas dels habitatges la davallada es produeix amb independència
d'aquest fet, com ho demostra el fet que si hom no considera els
expedients corresponents a la Vila Olímpica, el nombre d'habi
tatges previstosdurant aquests nou primers mesos és un48,2 per
cent inferioral corresponent al mateix període de l'any passat i
més d'un30 per cent inferior a l'aprovadadurant els mateixos
mesos de11989 idel 1988.

Entre elsfactors que hi conflueixen enaquesta tendència re
cessiva, n'hi concorren de molt diversaíndole; ésevident que l'a
bocament de recursos de totamena a la construcció de grans in
frastructures i equipaments ha comportat una concentració
d'esforços que en certa manera ha alterat el ritme del sector de la
construcció en general i, per tant, s'han postergat projectes de
construcciód'edificis residencials. Alhora, l'expansió de les edifi
cacionsno residencials -sobretot les vinculadesal terciari, de les
quals els promotors n'obtenen rendibilitatsméselevades-no és
un factor aliè a aquestasituació. La progressiva disminució de
l'oferta de nous habitatges és unfet que entraen col.lisió amb
l'existènciad'una demanda creixent que -bàsicament acausa
dels elevats preus delshabitatges- no hi pot accedir. D'aquesta
manera, i sense perdre de vista que a horesd'ara malgrat la mi
gradesa de l'oferta actual de nova planta els promotors tenen di
ficultats per coHocar els seus productes, en part a causa dels
preus, enpart perquè no s'ajusten a les necessitats de la demanda
(vegeu BARCELONA.ECONOMIA 10), sembla necessarique espro
dueixi una adaptació de l'oferta a les preferències de la demanda
per tal que el mercatcomenci a ajustar-se. Hom no pot esperar
que la solució aaquest problema de desajustament vingui única
ment de la mà de les noves promocions; el mercat de segona mà,
que pot eixamplar la seva oferta amb la recuperació i rehabilita
ció dels habitatges buits i amb la rehabilitació integral delsedifi
cis, pot ser el catalitzador d'aquesta solució.

Pelque fa al sostre aprovat durant el període de referència, re
presenta un incrementmolt petit sobre l'estoc existent a la ciutat
el 1986 del 0,26 percent, mentre que pels habitatges l'increment
ésdel 0,19 per cent.

Les dadesdisponibles per a aquests darrers nou mesos revelen

que el conjunt de nous edificis previstos tenen -de mitjana
nou habitatges perpromoció. En relació amb aquestavariable cal
considerar que molt sovint és una mitjana d'observacions extre
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mes amb un ampli recorregut que -pel període considerat- va
des d'un habitatge per promoció fins a 80. Una distribució dels
edificis per plantesmostra com gairebé una tercera part dels nous
edificis previstos disposa de planta baixa i dos pisos; alhora, el fet
que gairebéel 80 per cent delsnous edificis no superi les quatre
plantes confirmael predomini dels edificis de dimensionsmitja
nes. Si hom fa aquesta distribució a nivell d'habitatges, les pro
porcions -lògicament- s'inverteixen, amb mésd'un 60 per cent
d'aquests ubicatsen edificis de cinc omésplantes.

Pel que fa a la tipologiaméscomuna d'edificis, hi predominen
els blocs entremitgeres; alhora, nomésel 2,6 per cent dels edificis
previstos són habitatgesunifamiliars.

L'«habitatge tipus» previst té uns 113m2de sostre construït
i s'ubicaen un bloc entremitgeres de planta baixai dos pisos.

Si ens centrem en les característiques delshabitatges, la dimen
siómitjana oscilla a l'entorn dels 113 m2 de sostre construït, la
qualcosarepresenta una mitjana de 90 a 95 m2 de superfície útil.
Delconjunt d'habitatges previstos al llarg delperíode considerat,
lamajoria disposad'una superficie al voltant d'aquestadimensió
mitjana,ja que un 59,9 per cent té entre 90 i 120 m2. L'interval se
güent en ordred'importància ésel dels que disposen entre 60 i90

de superfície, amb el 17,7 per cent; a aquest el segueixel dels
habitatges que tenen entre 120 i150 m2, amb el 14,9 percent. Els
habitatges inferiors als60 m2 osuperiors als 150 m2 no superen en
cap cas el 6 per cent del total dels previstos.

El quadre adjuntmostra també una distribució delsnous habi
tatges perdistrictes que, percert, pel període considerat ha resul
tat prouhomogènia, ací veiem com hi ha sis districtes que apor
ten poc més del 10 per cent delshabitatges,mentre que els que
contribueixen amb menys del 5 percent en són només dos:Nou
Barris iCiutat Vella. Quant a grandària, els habitatges que de
passen àmpliament la mitjana sónels previstos al districte Sarrià
Sant Gervasi, amb mésde 200 m2 construïts -només són el 6,7
percent dels previstos al conjunt de la ciutat. Els habitatges de
dimensionsmésreduïdes es localitzen a Ciutat Vella, amb 77,3
m2 de superfície construïda. Pel que fa a les dimensions dels edifi
cis, elsmés grans s'ubiquen a SantMartíi a l'Eixample, amb 32 i
27 habitatges perpromoció respectivament,mentre que els més
petits -amb 3 habitatges demitjana per edifici-se situen a Sar
rià-Sant Gervasi.



Llicències d1obrs

Llicències d'obres de construcció
de nou sostre aprovades
Gener-setembre 1991

Edificis residencials
unifamiliars

4,5 2-10 habitatges
• 11-40 habitatges
• més de 40 habitatges

Altres edificis
• Oficines
• Indústries
• Equipaments
• Hotels

Font: Elaboració pròpia a partirde les dades
facilitades per laDireccióde Serveis deControl
de l'Edificació de l'Ajuntament deBarcelona.
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Places d'aparcamentprevistes a les llicències d'obres concedides (gener-setembre 1991)

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí

Total sense
Vila Olímpica

Vila Olímpica

Total amb
Vila Olímpica

Places previstes/
places existents
el 1990 (°/0)

Places previstes/
habitatges
previstos

21 0,4 0, 0,38
703 14,0 0,7 3,74

1.471 29,3 3,6 9,08
401 8,0 1,1 5,49
643 12,8 1,0 7,48
291 5,8 0,6 1,84
754 15,0 1,6 4,68
130 2,6 0,3 2,10
277 5,5 0,7 1,76
336 6,7 0,7 1,78

5.027 100,- 1,0 3,89

5.027 100,- 1,0 3,89

Places

Total
nombre
de places

998
915

1.002
999
276
396
92
0

98
675

1.019
1.618
2.473
1.400
919
687
846
130
375

1.011

5.451 10.478

281 281

5.732 10.759

Places previstes/
placesexistents
el 1990 (29.)

5,64
1,50
5,98
3,70
1,39
1,42
1,84
0,34
0,95
2,20

Places previstes/
dèficit de places

7,2
7,5
8,5

27,9
4,8
16,8
3,3
0,5
2,7
2,8

2,20 5,4
* Altres edificis: Indústries, oficines, equipaments ihotels.
Font: Elaboració pròpia a partirde les dades facilitades per laDireccióde ServeisdeControl de l'Edificació ipel Servei de la Via Pública de l'Ajuntamentde Barcelona.

El nombre de places d'aparcamentaprovades durant el període
gener-setembre és vuit vegadessuperior al nombre d'habitatges
previstos en el mateix període.

Al llarg dels nou primers mesos d'enguany s'ha aprovat la
construcció de 10.759 noves placesd'aparcament en una superfí
cie total de 296.114m2. Aquest conjunt de placeses distribueix de
forma bastant homogènia entre els edificis residencials iels no

residencials, isuposa una disminució d'un 23,5 per cent respecte
al nombre de places previstes durant el mateix període de l'any
passat.

La gran expansió que va experimentar el sostre destinata pla
cesd'aparcament durant els darrers dos anys, amb increments in
teranuals respecte al 1988 del 76 i del 168 per centpel 1989 i 1990
respectivament ha provocat que la dotació prevista per a aquest
any sembliminsa, malgrat que probablement igualarà l'oferta
aprovada l'any 1989, en què gairebé esva arribara les 14.000 pla
ces.
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Per fer-se una idea de l'expansió creixent de les places d'apar
cament a la ciutat, cal pensar que pel període considerat per ha
bitatge s'ha aprovat la creació de vuit places d'aparcament, men
tre que l'any 1988la proporció va ser de 2,3 placesper habitatge.
Aquestes dadesreflecteixen l'origen no residencial de la major
part de les noves places previstes; els nous aparcaments ubicats a
sota de carrers, equipaments, instal.lacions esportives i zones ver

des, juntament amb d'altres mesures com l'ampliació de les zones
de toleràncianocturnes, la normativa que estableix un augment
del sostre d'aparcamentper habitatge als edificis de nova planta,
i d'altres que tendeixen al foment de la utilització del transport
públic, juntament amb les específiques de protecció ambiental
-control de sorolls ifums- han de contribuir a alleugerir el
problema del dèficit de places a la ciutat, i, per tant, a una millora
en la fluïdesa de la circulació i a la creaciód'un entorn urbà més
agradable.

Les placesaprovades durant el període considerat es troben
força concentrades, ja que només tres districtes -Sants-Mont
juïc, l'Eixample i Les Corts- acullen més de la meitat de les pla
ces. Pel que fa al dèficit, és a Les Corts i a Gràcia on les noves
places contribueixen enmajor graua atenuar els seus efectes.



Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (gener-setembre 1991)

En edificis residencials En altres edificis Total
m2 locals comercials construïts previstos/
m2 locals comercials existents el 1986

1. CiutatVella 2.764 4,9 7.166 29,3 9.930 12,3 2,37
2. Eixample 10.454 18,5 8.907 36,4 19.361 23,9 2,05
3. Sants-Montjuïc 15.298 27,1 700 2,9 15.998 19,8 5,89
4. Les Corts 3.573 6,3 3.581 14,7 7.154 8,8 6,10
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.099 7,3 1.582 6,5 5.681 7,0 2,06
6. Gràcia 5.070 9,0 198 0,8 5.268 6,5 2,64
7. Horta-Guinardó 5.503 9,7 1.007 4,1 6.510 8,0 4,10
8. NouBarris 2.029 3,6 127 0,5 2.156 2,7 1,20
9. Sant Andreu 4.712 8,3 268 1,1 4.980 6,2 2,75
10. Sant Martí 3.019 5,3 903 3,7 3.922 4,8 1,43

Total sense
Vila Olímpica 56.521 100,- 24.439 100,- 80.960 100,- 2,68

Vila Olímpica 10.737 30,5 10.737 11,7 0,36

Total amb
Vila Olímpica 56.521 100,- 35.176 100,- 91.697 100,- 3,04

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per laDirecció deServeis deControl del'Edificació del'Ajuntament de Barcelona iCEP, Àrees denova centralitat.

La superfIciecomercial,molt vinculada a l'evolució d'altre tipus
de sostre, pateix la davallada generalitzada delsnivellsd'activitat
després de l'expansió del darrer bienni.

El sostre comercial previst al llargdel període gener-setembre
es concreta en 91.697 m2; aquesta superfíciees distribueix en un
61,6 per cent enedificis residencials i la resta en altre tipus d'edi
ficis.

Aquesta partida, així com la major part de les analitzades, va
experimentar uncreixement molt elevat durant el bienni 1989-
1990, en què esva aprovar la construcció de mésde 400.000 m2

de sostre comercial.A hores d'arasembla que aquest creixement
s'ha detingut, i, en relació amb el mateix període de l'any passat,
el conjunt de sostre comercial previst ha disminuït un 30,8 per
cent. Per tipus d'edificis on s'ubica aquesta superfície,mentre
que la situadaen edificis no residencials es manté en el mateix ni
vell que la prevista durant el mateix període de l'any passat, la
que s'ubica en edificisresidencials disminueix un 41,9 percent.
Cal tenir en compte que es tractad'un tipus de superfície directa
ment relacionada amb l'evolució de la resta de sostre, en especial
del residencial i del destinat a oficines i equipaments,quant que
una bonapart dels locals comercials s'ubiquen -tot i que cada
cop més hi ha grans superfícies destinades exclusivament a activi
tats comercials- en les plantes baixes dels edificis.

L'expansió del comerç dóna pas a noves formes d'ordenació
dels espais i, enconcret, dels interiors de les illes d'edificis i de les
plantes baixes. Enaquest sentit, hom pot dir que molts d'aquests
espais han transformat la fesomia de certes àrees de la ciutat en
el darrer decenni; alhora, la seva importància és innegable quant
que ésuna de les activitats productives mésarrelades i amb més
tradició a la ciutat, on-segons dadesdel 1988- el 16 per cent
dels assalariats que treballen a la ciutates dediquen al comerç.

Les dadesrelatives al període considerat mostrenun increment
del 3 per cent en relació amb el sostre comercial existent el 1986.
Per districtes, l'Eixample iSants-Montjuïc són els que acullen
unes dotacions més importants entermes absoluts, malgrat que
en termes de sostre jaexistent, és a Les Corts on l'impactede la
nova oferta és mésacusat.

71



O
4.835
3.643
2.481

O
O

8.478
O
O

2.004

21.441

Sostre previst a les llicencies d'obres per a usos industrials, d'oficines,

d'equipaments i d'hotels concedides (gener-setembre 1991)

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. SantAndreu

10. SantMartí

Total sense
VilaOlímpica

VilaOlímpica

Total amb
VilaOlímpica

o
o

30.258
22
o

415
o
O

6.665
9.654

47.014

500

47.514

64,4
0,0

0,9

14,2
20,5

100,-

1,1

100,-

10.102
29.757
69.161
34.573
5.641
879
910
247

2.257
3.438

156.965

9.875

166.840

6,4
19,0
44,1
22,0
3,6
0,6
0,6
0,2
1,4
2,2

100,-

5,9

100,-

5.137
13.033
9.380
900

10.588
2.459
3.719

o
O
O

45.216

19.953

65.169

11,4
28,8
20,7
2,0

23,4
5,4
8,2

100,-

30,6

100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per laDirecció de Serveis deControl del'Edificació de l'Ajuntamentde Barcelona.

21.441

22,6
17,0
11,6

39,5

9,3

100,-

100,

Malgrat la davallada general, el sostre destinat a oficines manté
els elevats ritmes de creixement que l'han caracteritzat en

els darrers anys.

La nova oferta de sostre industrial a la ciutat prevista durant
els nous primers mesos d'enguany es concreta en 47.514 m2 con

centrats gairebé enexclusiva als tresdistrictes amb una major im
plantació industrial: Sants-Montjuïc, SantMartí i Sant Andreu.

Tal com ha succeït en els darrers anys, la provisió de sostre

destinat pròpiament a activitatsindustrials a la ciutat continua
davallant trimestre rera trimestre; enel període gener-setembre
la disminució -en relació amb el mateix període de l'any pas
sat- ésdel 53,5 per cent.Tal com hem comentat enels darrers
números d'aquesta publicació, es dóna un fenomen convergent
que afavoreixla disminució progressiva de la superfície industrial
a la ciutat: d'una banda, les empreses industrials cerquen ubica
cions més adequades a les sevesnecessitats d'espai i comunica
cions; de l'altra, la major rendibilitat que es pot obtenird'altres
utilitzacions de l'espai comporta un aspecte selectiu en què les
activitats industrialsno són, precisament, privilegiades. D'acíes
desprèn que la major part del sostre industrial previst esdestini a
ampliacions d'empreses jaexistents -com amodernitzaciói mi
llora de les instal-lacions, a petits tallers que sobreviuen envoltats
d'un entom totalment residencial, ia instal-lacions pròpies de
grans infrastructures.
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Quant a l'evolució del sostre destinat a oficines, hom pot dir
que és l'únic tipus de sostre quemanté el ritme de creixement ex
pansiu que l'ha caracteritzat al llarg dels darrers tres anys. Això
és molt important quant que la resta d'usos -amb l'excepció de
la resta d'equipaments- experimenten davallades mésomenys
intenses. És una conseqüència lògica, doncs, que el pes relatiude
la superfície destinada a oficines augmenti progressivament: ha
passat de representar el 8,2 per cent delconjunt de sostre aprovat
a la ciutat el 1988 al 19,5 per cent pel període gener-setembre del
1991. Hom pot atribuir a la creixent especialització de la ciutat en
activitats del terciari -especialment institucions financeres, asse
gurances, serveis a les empreses iserveis personals- les raons
d'aquest creixement tan espectacular, que alhora, per raó del mo
ment excepcional de preparació dels Jocs Olímpics, ha afavorit
uns increments de preus que estan afectant el desenvolupament
generaldel mercat immobiliari a la ciutat.

Pel que fa alshotels, la seva darreraevolució ha esdevingut
molt condicionada per la preparació de la ciutat per l'esdeveni
ment olímpic. Així, l'espectacular creixement que esva registrar
durant tot el 1990, quan es va aprovar la construcció de 17 hotels
de nova planta,ha donat pas a unes xifres lògicament molt més
reduïdes, i pel període considerat la disminucióés del 81,4 per
cent en relació amb el mateix període de l'any anterior.

L'evolució de ladotació de sostre per la resta d'equipaments és
positiva, amb un creixement del 57,7 per cent respecte al període
gener-setembre del 1990. La major part d'aquests nous equipa
ments són de tipus cultural, esportiu i religiós, isovint formen
part de plans de recuperació,millora i ampliació d'edificis exis
tents, molts delsquals pertanyen al patrimoni cultural de la ciu
tat.



Preu dels habitatges, indústries i oficines de nova planta a l'àreametropolitana
Presentació

L'Ajuntament de Barcelona,juntament amb la Generalitat, la
Diputació i la Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropoli
tana de Barcelona, han iniciatun estudi conjunt sobre l'evolució
dels preus de venda dels habitatgesi del sostre destinat a indús
tries ioficines als principals municipis de Catalunya, amb una es

pecial incidència en els de la Regió I.

Aquest esforç s'ha concretat en dos estudis —complementaris
entre si— realitzats per l'empresa Tecnigrama, especialitzada en
estudis delmercat immobiliari.Un dels estudis té per objecte
l'anàlisi de l'oferta immobiliària de nova construcció al cinturó
metropolità de Barcelona,mentre que l'altreestudia l'oferta resi
dencial de nova construcció a Catalunya. La consideració conjun
ta dels dos treballs facilita una perspectiva generalde la situació
de l'oferta immobiliària de nova planta a diferents zones de Cata
lunya.

Alhora, la disponibilitat de la informació a nivell municipal fa
cilita agregacionssingulars enfunció de la tipologia i proximitat
dels municipis entre si, de la homogeneïtat de l'oferta residencial
entremunicipis i de la seva accesibilitat a Barcelona. A partir
d'aquestes consideracions, presentem una síntesi d'aquest estudi,
centrada a l'entornmetropolità de Barcelona. Aquesta síntesi vol
complementar l'estudide similars característiques centrat a Bar
celona que vam presentar en el número 11 de BARCELONA.ECONO

MIA,i forma part, com aquell, d'una sèrie de dadesde seguiment
de les quals donarà una visió de conjunt de l'evolució delmercat
immobiliari en les zones objectes del treball. Precisamentun dels
valors més importants d'ambdós estudis —tant del de Barcelona
com del que presentem enaquesta apartat— és el seu caràcter de
continuitat; la nostra pretensió és poder continuar oferint aques
tes dades a fi de conèixer puntualment lesfluctuacions dels preus
delmercat immobiliari a Barcelona i el seu entorn.

A nivellmetolológic, cal precisar que la mostra analitzadas'ha
centrat en edificis de nova planta d'habitatges, indústries i ofici
nes en venda, amb independència del seu estat de construcció.
L'oferta analitzada s'ha localitzat «in situ», iesconsidera que re

presenta un 80 per cent de l'oferta total existent en el moment de
la realització del treball de camp, que s'hadut a terme durant el
període abril-juliol del 1991. Els entrevistadors han fet les en

questes a les oficines de venda o a peud'obra. Per als autors del
treball els valors obtinguts tenen un coeficient d'error inferior
al ±5 %.

L'existènciad'unesxarxes de comunicació viàries i ferroviàries
avançades posibilitaa hores d'ara mésencara quan s'enlles
teixin les infrastructures previstes pels Jocs Olímpics— unamobi
litatper raó d'activitat professional, d'estudi ode lleuremoltmés
intensa a la que es podia imaginar totjust fa vintanys. Això ha

comportat la consolidaciód'un continurubà format per Barcelo
na id'altres municipis del seu entorn; és el que s'anomena la

«Barcelona real».

És en aquest contextque considerem que l'estudi del mercat
inunobiliari de Barcelonas'ha de situar en elmarc geogràfic que
li correspon, que endefinitiva significa considerar la tipologia i
característiques de l'oferta de l'entom. Amb tot això, cal noper
dre de vista que la situació del mercat immobiliari a Barcelona
—especialmentpel que fa al mercat residencial— es troba en un

moment en què coincideix una progressiva disminució de l'oferta
residencial de nova planta amb l'existènciad'una demanda insa
tisfeta significativa, que fonamentalment acausa dels elevats
preus, no pot accedir a un habitatge. És en aquestmarc on cada
cop és mésfreqüent considerar elmercat immobiliari de la «Bar
celona real» com a unitat on prospera la interconnexió espacial i
on els fluxos de mobilitat obligada creixen dia rera dia.

Així doncs, hem establert una selecció de municipisde l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i del Garraf agregats endiferents
àrees que constitueixenunmarc a l'entom de Barcelona ique
com a unitats independents tenen característiques diferencials
pròpies. L'agregació de municipis quehem establert respon a tres
factors fonamentals; en primer lloc, s'ha considerat una certa
proximitat geogràfica, de manera que els municipisque perta
nyen a una mateixaagrupació tinguin unes característiques oro
gràfiques semblants i si situin en un medi relativament similar; en
segon lloc, hem considerat com a factor d'agregació l'accessibili
tat rodada, ésa dir, l'existència d'infrastructures viàries—fona
mentalment autopistes i autovies—i de ferrocarril, que funcio
nen com a elements d'apropament o distanciament envers
Barcelona, fet important de cara a la possibilitat d'establir la resi
dència forade l'àmbit on esdesenvolupen les activitatsprofessio
nals, enun oaltre sentit; per últim, també s'han considerat les ca
racterístiques sócio-econòmiques de cada municipi i la tipologia
delshabitatges en oferta. Ambaixò, s'han agregatels municipis
que hem considerat mésavinents en deu àrees diferents, tal com
es pot veure en el mapa adjunt. El conjunt de dades obtingudes
—una mena d'«habitatge tipus» per a cada zona, amb els valors
màxims imínims que es registrencadascuna d'elles— constituei
xen un punt de referència que ajuda a contextualitzar les dades
de Barcelona i que estableixen les diferents categoriesde l'en
torn.
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Preu dels habitatges de nova planta a l'àrea metropolitana de Barcelona - (juliol 1991)

Iffil I
superfície
mit* dels

Preu de venda (ptes./m2)
Preu de venda dels habitatges

(milers ptes.)

1 1326 140,9 132.344 277.941 75.000 18.653 46.000 6.250
2 1.270 127,8 126.796 261.538 83.409 16.207 65.000 9.000
3 1.016 166,6 211.213 372.168 134.615 35.178 115.000 9.500
4 810 142,6 106.111 206.061 72.273 15.136 45.000 6.902
5 835 139,2 109.107 168.421 66.190 15.187 32.000 6.500
6 1.097 144,8 129.413 240.278 85.333 18.736 69.200 8.000
7 599 156,3 100.315 150.000 81.818 15.677 34.000 9.000
8 632 143,8 116.792 176.667 85.714 16.790 42.000 8.500
9 624 119,6 127.601 174.107 91.667 15.266 28.000 10.450
10 880 151,5 137.927 234.783 91.102 20.892 75.000 8.300

Barcelona' 3.925 119,2 211.000 565.000 97.000 26.010 130.000 4.600

Ladata dereferència per les promocions de Barcelonaés març de 1991.
Font: Elaboració pròpia a partirdeles dades facilitades per Tecnigrama.

La dimensió dels habitatges de nova planta de les zones
estudiades és -demitjana- igual osuperior als
120 m2 construïts.

L'anàlisi de l'oferta residencial de les zones estudiades s'ha
centrat en un total de 9.089 habitatges situats en567 promocions;
aquestes promocions estan repartides per 49 municipis de la Re

gióMetropolitana de Barcelona idel Garraf que hem agregat en
deu zones diferents. Un dels factors determinants a l'hora d'esco
llir la mostraha estat l'oferta potencial d'habitatges per munici
pis i el nombre d'habitants que tenen.

Lescaracterístiques més importants que hem considerat són
les relacionades amb la dimensió mitjana i el preu dels habitat
ges. En relació amb la primera, la superfície construïda mitjana
per habitatge -obtingudaa partir de la mitjana ponderada pel
nombre d'habitatges de cadazona- oscil.la entre els 119,6m2 de
la zona 9 (Badalona i Santa Coloma) iels 166,6 in2 de la zona 3
(Sant JustDesvem i SantCugat delVallès). D'entrada, aquestes
dadesposen de relleu que la superfície delshabitatges de la coro

nametropolitana és significativament superior a la de Barcelona;
enpromig, els nous habitatges de qualsevol de les deu àrees con
siderades són mésgrans que els de Barcelona -aquests tenen
una superfície construïda mitjana de 119,2 m2. La diferent tipolo
gia de l'oferta és la causa fonamental d'aquesta substancial dife
rència de la grandària mitjana entreels habitatgesde Barcelona i
els del seu entorn;mentre que aBarcelona la tipologiamésabun
dant és el bloc multifamiliar aïllat o entremitgeres, una part sig
nificativa de l'oferta de moltsmunicipisde l'entom de Barcelona
la constitueixenhabitatges unifamiliars-aïllats oen filera
que, per lespròpies característiques constructives -habitual
ment de mésd'una planta, amb escales i espai per traster iplaces
d'aparcament- disposend'unamajor superfície.
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Els municipis estudiats presenten una oferta residencial molt
diversificada;mentre que el preu/m2màxim equival a més
de cinc vegades el mínim, el preu de venda màxim és més
de 18 vegades elmínim.

Els mapes adjunts donen una idea de quinaés la distribució de
preus delshabitatges de les diferents àrees considerades. Si consi
deremel preu per m2 construït, observem una gran disparitat que
va des de les66.190 ptes./m2 de preu mínim de la zona 5 (Rubí,
Terrassa iCastellbisbal) a les 372.168 ptes./m2 de SantJust i Sant
Cugat. Aquestes dadescorresponen als valors extrems del con
junt de les zones considerades, de manera que són illustratives
d'una granvarietat de tipologia i qualitat de l'oferta, però són al
hora poc representatives del conjunt. Elsvalors que ofereixen un

esbósmés realista són lesmitjanes que s'obtenen de la tabulació i
ponderació de tots elsvalors delshabitatges corresponentsa una
zona, és a dir, el que anomenem elspreus mitjans.

La distribució d'aquestes preus mitjans permet establiruna
agregació de les diferents àrees en tres grupsclarament diferen
ciats; d'unabanda, hi ha quatre zones -4,5, 7 i8-que no arri
ben a les 120.000 ptes./m2 i que defineixen la coronametropolita
namés allunyada de Barcelona, que estàconstituïdapels
municipis de l'eix Granollers-Terrassa-Martorell. En segon lloc
se situen les cinc zones -1, 2, 6, 9 i 10-que tenen unamitjana
de preu que oscil.la entre les 120.000 i les 140.000 mil ptes./m2.
Aquestes zones configuren la banda costanera que va des de Vi
lanova fins aMataró, i dos eixos interiors formats pelsmunicipis
limítrofs amb Barcelona i que a la zona delBesòs arribafins a
Sabadell. Per últim,els habitatges que tenen un preu per unitat
de superfície més elevada són elsdels municipis de Sant Just i
Sant Cugat, amb mésde 211.000ptes./m2.
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Si considerem el preu de venda dels habitatgesen termes abso
luts, ésa dir, sense considerar la seva dimensió,hom potestablir
una distribució en grans grups de les diferents zones considera
des.El recorregut d'aquesta variable ésmolt gran: va des de 6,3
fins a 115 milions de pessetes; hi ha, doncs, una oferta extraordi
nàriament diversa. Hem considerat cinc intervals que abasten
l'espectre de preus que resulta de l'anàlisi. Així, hi ha habitatges
inferiors—de mitjana— a setze milions només a quatre de les zo

nesestudiades —4, 5, 7 i 9. Si sustituïm la zona de Granollers i
rodalies pelBarcelonès Nord veiem com aquestes zones coinci
deixen amb les que tenen unsmenors preus/m2. Els habitatges
que de mitjana tenen un preu de venda de 16 a 18 milions de pes
setes són els de les zones 2 i 8, amb municipisdel Llobregat que
limitenamb Barcelona, i els voltants de Granollers. L'interval se
güent —habitatges amb un preu mitjà entre 18 i 20 milions— s'u

biquen a les zones 1 i6 —la pràctica totalitat del Garraf ielsmu
nicipisde l'entorn de 1'A-18 fins a Sabadell. Els habitatgesdels
municipisdel Maresme estudiats —del Masnou aMataró— tenen
unpreu mitjà que oscilla entreels 20 i els 22 milions de pessetes.
Per últim,els habitatges amb un preu més elevat amb diferèn
cia— són els que sesituen a SantJust i SantCugat, amb més de
35 milions de pessetes—demitjana— per habitatge.

Allóque resalta a primera vista d'aquestes dadesés l'existèn
cia d'una zona clarament diferenciada que acullels habitatges
mésgrans i els que tenen un cost, tanten termes absoluts com en

relació amb la superfície, méselevat. Són els habitatges de Sant
Just i SantCugat, que representen l'11,2 per cent del conjunt
d'habitatges considerats en la mostra. No és casualque sigui en
aquestazona on concorrin aquestes dues circunstàncies; el fet és

que a horesd'ara aquestaàrea s'identifica amb un perfil sócio
económic moltdefinit que actua com a factor d'atracció pels
compradors potencials. Alhora, aquests manifesten unes exigèn
cies mínimes tantde les característiques delshabitatges com de
l'entorn—quant a tipologia dels edificis, localització en un en

torn—urbà ono— benconservat, superfíciei distribució d'a

questa, espais exteriors, acabats de qualitat,disponibilitat o no
d'espai per a practicar esports— que, malgrat que no són patri
moni exclusiu d'aquesta zona, no esdonen en la mateixa intensi
tat o quantia enhabitatges d'altresmunicipis.Tot aquest seguit
de circunstàncies fa que aquesta zona es desmarqui de la resta i

que els habitatges que s'hi construeixen siguin considerats d'una
categoria superior en relació amb els de la resta de leszones estu
diades. En concret, i pelque fa a Sant Just, en els darrers anys
s'ha consolidat un nucli residencial d'alt standing que ha aprofitat
la forta expansió de lesactivitats terciàries al llargde la Diagonal
ide l'A-2.

A grans trets, podríem dir que hi ha un segon grup de zones

que abastarien els habitatgesd'una categoria una mica inferior
però, bé sigui per les característiques pròpies de l'habitatge com
de l'entom, tenen uns trets que els situen en un estrat intermig.
Bàsicament, es tracta dels habitatgesque sesituen en la franja
costanera i enuna banda del Vallès Occidental—zones 10, 1 i

6—i que representenel 36,4 per cent del total. En aquest cas, els

habitatges delsmunicipis delMaresme tenen un preu per sobre
de la resta, i, alhora, disposen d'unes dimensionsmésgrans; ací,
la proximitatal mar actua com a factor d'atracció pera compra
dors potencials.

Enun tercer estrat hi quedarien les zones que resten—2, 4, 5,
7, 8 i9—, amb poc més de la meitat dels habitatges analitzats. En
aquestes zones, que s'ubiquen al VallèsOriental, al Vallès Occi
dental, al Baix Llobregat i al Barcelonès, hi ha una amalgama de
productes que donen lloc a una gran disparitat de l'oferta;aquí es
concentren els habitatgesque, demitjana, tenen una grandària i
un preu inferiors. La banda interior d'aquestacorona la configu
ren municipis amb una presència industrial important que han
acollit onades immigratòries molt importants durant un període
dilatat de temps—al llarg dels seixanta iels setanta.

Només una de leszones analitzades —la que acullels habitatges
de Sant Just i Sant Cugat— assoleix les 211.000ptes./m2 que
costa—de mitjana— un habitatge de nova planta a Barcelona.

Un cop vistos aquests aspectes que es deriven d'unaprimera
anàlisi, farem una comparació amb les dades que disposem per
Barcelona per tal de tenir una perspectiva generalde quina és la
situació del mercat residencial de nova planta—per la banda de
l'oferta— a Barcelona i als municipisde l'entorn. Si ens centrem
en el preu de venda mitjà per unitat de superfície, el de Barcelo
na és idèntic a l'obtingut a la Zona 3-211.000 ptes./m2— que és

alhora la zona que té els preus més elevats del conjunt de les es

tudiades. Ara bé,si ja hem qualificat l'oferta delshabitatgesde
les zones estudiades com a diversa, l'heterogeneïtat de les dades
de Barcelona—com ja vam comentar quan van publicar l'estudi
corresponent— assenyala una gran disparitat provocada per l'es
cassessa relativa de nous habitatges, quees tradueix en una em

penta a l'alça en els preus—sobretot dels qualificatscom d'alt

standing, que arriben a assolir les 565.000 ptes./m2. Pel que fa als
preus mínims, els obtinguts a Barcelona s'enclaven perfectament
dins delconjunt de mitjanes obtingudes a les diferents zones.

Una aproximació als preus en termes absoluts ens mostra com
la menor dimensió dels habitatgesde Barcelona es tradueix,mal
gratunspreus per unitat de superfície similars, en unspreus mit
jans força inferiors als de Sant JustiSant Cugat—26milions a

Barcelona enfront de 35 a aquestsdos municipis. No obstant
això, el preu mitjà delshabitatges de Barcelonasupera —amb di
ferència— el preu mitjà de la resta de zones estudiades. Com a

exponent d'aquest desequilibri,només cal veure que el preu mà
ximque s'ha demanat per unhabitatge de nova planta a Barcelo
naha estat de 130milions de pessetes, per sobre del preu pagat a
qualsevol de les zones analitzades. En l'altre extrem, cal dir tam
bé que a Barcelonaés—en termes absoluts— on espoden trobar
els habitatges que costen menys diners—amb 4,6 milions de pes
setes, molt per sota del costmínim de la resta de zones. Aquests
valors extrems representen, lògicament, una part molt petitadel
conjunt d'observacions, de manera que no es pot deduir d'aques
tes dadesextremes un caràcter de generalització; síserveixen,
però, com a evidència de l'absoluta dispersió i diversitat de preus
i tipologia de la nova oferta residencial.
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Agrupació de municipis de l'àreametropolitana de Barcelona per zones

Zona 1 Zona 2 Zona3 Zona 4 Zona 5

1. Castelldefels 5. Viladecans 13. Sant Just Desvern 15. Vallirana 21. Terrassa
2. Sitges 6. SantBoi de Llobregat 14. SantCugat del Vallès 16. Cervelló 22. Rubí
3. Sant Perede Ribes 7. El Pratde Llobregat 17. Corbera de Llobregat 23. Castellbisbal
4. Vilanovai laGeltrú 8. Cornellà de Llobregat 18. Sant Andreu de la Barca

9. L'HospitaletdeLlobregat 19. Martorell
10. Esplugues de Llobregat 20. Abrera
11. Sant Feliu de Llobregat
12. Molins de Rei

Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10

24. Sabadell 28. Castellar del Vallès 36. La Garriga 42. Badalona 44. Alella
25. Barberàdel Vallès 29. Sentmenat 37. L'Ametlla del Vallès 43. Santa Coloma de Gramenet 45. El Masnou
26. Cerdanyola del Vallès 30. Palaude Plegamans 38. Lliçàd'Amunt 46. Teià
27. Montcada i Reixac 31. Polinyà 39. Granollers 47. Vilassar de Mar

32. SantaPerpètua de Mogoda 40. La Rocadel Vallès 48. Cabrils
33. Mollet del Vallès 41. Cardedeu 49. Mataró
34. Parets delVallès
35. Lliçàde Vall

Font: Elaboració pròpia.
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Preus de venda dels habitatges de nova planta
a l'àreametropolitana de Barcelona (Pessetes/m2)

Menys de 120.000 ptes.1m2
• De 120.000 a 140.000 ptes./m2
• Més de 140.000 ptes./m2

Font: Elaboració pròpia.
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Distribució delshabitatges per intervals de preu
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Font: Elaboració pròpia.

Poc menys del 40 per cent delshabitatges analitzats costen
de 10 a 15 milions de pessetes.

Unaspecte important a considerar és la dispersió relativadels
preusen el conjunt d'habitatges analitzats. Si considerem els poc
mésde nou mil habitatges analitzats de forma conjunta—sense

classificar-los per zones—, espot establiruna distribució
d'aquests per intervals de preu en termes absoluts; la seva repre
sentació gràfica és l'histogramaadjunt. Hom pot copçar d'una
primera ullada una gran concentracióen els intervals inferiors de
preus ja que elshabitatgesque costen fins a 25 milions acullen
mésdel 80 per cent del totaldels habitatgés.
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Si filem mésprim, es potveure com els quatre intervals que
acullen els habitatges que costen de 10 a 20 milions representen
el 63,1 per cent del total d'habitatges analitzats. I ja dintre d'a
quest espectre de preus, els habitatges que costen de 10 a 12,5 mi
lions de pessetes són els que tenen una presència relativa supe
rior en un sol interval, i representen unxic més del 20 per cent
del total d'habitatges considerats. Ara bé, pel que fa als estrats
superiors de preus, la gran diversitat de l'oferta provoca una dis
tribució molt asimètricaque, fora d'aquest nucli central, mostra
uns valors de la variable molt repartits per la banda superior dels
preus. Així, amb l'excepció de l'interval 20-22,5 milions, hom pot
advertir una disminucióprogressiva però amb valors significatius
a nivells de preus molt elevats. Això posa de relleu l'existència
d'una oferta qualitativamentmolt diferenciada, amb una presèn
cia consolidada d'habitatges de trets i característiquesmolt defi
nides que estansituats en un nivell de preus tant elevat que no té
res a veureamb el gros de l'oferta; n'és un exemple la presència
d'habitatges que arriben als 115 milions de pessetes.



Preu del sostre industrial i d'oficines de nova planta a l'àrea metropolitana de Barcelona (juliol 1991)
Sostreindustrial Sostre d oficines

Superfícieen oferta (m2) Preu mit'à tes./m2 Superfície enoferta (m2 1 tesJm2
° -

2 98.322 22.800 104.085 912 14.700 14.000 128.667 2.469
3 - - - 1.000 4.800 267.500 2.600
4 - 13.500 - 556 4.000 184.000 -

5 37.890 15.500 67.115 724 785 2.000 225.500 1.250
6 25.007 5.048 92.394 651 27.600 400 208.666 1.300
7 41.750 16.150 75.748 765 500 - 130.000 -

8 7.949 - 43.409 - 3.171 4.852 236.521 1.861
9 - 31.183 - 960 - 700 - 1.118
10 10.950 18.100 86.500 560 - 2.300 - 1.500

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadesper Tecnigrama.

L'oferta de sostre industriales concentra bàsicament
alsmunicipis delBaix Llobregat.

L'anàlisi del mercat del sostre destinat a indústries ioficines als
municipis de l'entorn de Barcelona s'ha fet sobre la base de les
promocions de nova planta que es trobaven en fasede venda en

el moment de la realització de l'estudi. Lametodologia emprada
i l'àmbitgeogràfic analitzat és el mateix que el del mercat resi
dencial, amb les mateixes agrupacions demunicipis per zones.
Les principals diferències venen del nivell de representativitat de
les promocions estudiades. A diferència del mercatresidencial, la
major partdel sostre industrial i d'oficines quesurt realment al
mercat nomésés apte per a petites imitjanes empreses. Això s'ha
de tenir molt present a l'hora de la interpretació de la informació
en termes absoluts.

L'estudi de les promocions destinades a explotacions indus
trials i a oficiness'ha centrat endos aspectes fonamentals: la su

perfície total en oferta i el preu mitjà que s'ha registrat a cada
zona, a partir de cadascuna de les promocions corresponents als
municipis d'una zona. Per lescaracterístiques pròpiesd'ambdós
tipus de sostre, la seva sortida al mercat es realitzamitjançant la
venda oel lloguer, de manera que, en cada cas, s'ha destriat la in

formació disponible en dos apartats totalment diferenciats. Cal
dir, però, que una partrellevant de l'oferta real la conformen
promocionsde segona mà -no analitzades en aquest estudi.
També resta forad'aquest estudi la majoria de les grans instal.la
cions ocupades per una sola empresa, ja que normalment són
promocionspròpies o per encàrrec. En el cas del sostre destinat a
oficines, en tractar-se d'unmercat força oligopolitzat, algunes
empreses immobiliàries que gestinen la col.locaciódel seus pro
ductes esneguen a donar informació sobre aquests on'ofereixen
només una part.

En el moment de la realització de l'estudil'oferta de sostre in
dustrial era de 344.149 m2 repartits pels municipis de nou de les
deu zones considerades, ja que a la zona 1 -formada pelsmuni
cipis de Castelldefels,Sitges, Vilanova i la Geltrú iSant Pere de
Ribes-no es va detectar cap promoció en fase de comercialitza
ció en el moment de la realització de l'estudi. Del conjunt de su

perfície destinadaa activitats industrials,poc més d'una tercera
parts'ofereix en règim de lloguer, mentre que la resta es troba en
situació de venda. Lamitjana de superficie construïda per pro
moció ésun xic superior als 6.000 m2, alhora que els mòduls mí
nims són de 600 m2.El sostre destinat a venda estàforça concen

trat, jaque només una zona -la 2, formada per l'Hospitalet iels
municipis de Baix Llobregat méspropers a Barcelona- disposa
del 44,3 per cent del total. Es tracta, com és prouconegut, d'una
zona d'àmplia especialització industrial, amb un potencial de
creixement renovat. Altres zones que tenen una presència signifi
cativa són la 5, 6 i 7 -bàsicament el Vallès Occidental sense Sant
Cugat-, cadascuna amb un pes relatiu que va de 1 al 19 per
cent. Pel que fa als preus, el més elevats corresponen a la zona 2,
amb una mitjana lleugeramentper sobre de les centmil ptes./m2;
enconcret, el preu màxim s'ha registrat aViladecans, amb
160.000 ptes./m2.
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Quant al sostre destinat a lloguer, hi ha unamajor diversifica
ció geogràfica de l'oferta, isón elsmunicipis de leszones més
properes a Barcelonaels que concentren una major partde
l'oferta; en concret, la zona 9 —BarcelonèsNord— i la zona 2,
disposen del 25,5 i el 18,6 per centrespectivament del total de l'o
ferta de lloguer. En relació amb els preus, a cap de les zones estu
diades s'arribaa les 1.000ptes./m2/mes, malgrat que el preu regis
trat en aquestes dues àrees s'aproxima força. Si esconsideren els
valors màxims registrats, a Cornellài a Lliçà de Vall sí que s'as
soleixaquesta xifra.Un punt que crida l'atenció d'aquestes dades
ésque els preus mitjans méselevatses donen —tant a les promo
cions de venda com a les de lloguer— allà on la quantitat relativa
de sostre oferida ésmésimportant. Entot cas, la dispersió de
preusésmenorque en elmercat residencial bàsicament a causa
del nivell de dotació de serveis delspolígons ide la seva ubicació
en relació amb Barcelona i a les grans infrastructures viàries.
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Pelque fa a l'anàlisi del sostre i delspreus destinatsa oficines,
l'oferta existent enel moment de l'elaboracióde l'estudi es con
cretava en poc mésde 80.000 m2. Curiosament, es torna arepetir
una distribució del conjunt de l'oferta idèntica a l'obtinguda en el
sostre destinat a activitatsindustrials, que situa el 64 per cent de
la superfície enrègim de venda, i el 36 per cent en situació de llo
guer. La concentració de les promocions de venda ésmolt acusa
da,amb dues zones—la 2 ila 6—que concentren mésdel 80 per
cent del total de superfície; cal dir que ambdues zones disposen
de sengleseixos d'activitat terciària molt importants—eix Barce

lona-Aeroport i eix Macià— que s'estan consolidant com a àrees
de desconcentració de Barcelona. Pel que fa alspreus, lespromo
cions de Sant Just i Sant Cugat són les que assoleixen uns preus
méselevats —amb més de 267.000 ptes./m2. En aquest cas la su

perfície detectada en oferta és clarament inferior a la real, pel
problemaja comentat d'escasa trasparència del mercat.Una cosa

similar passa a les zones 5 i8 —Terrassa, Granollers i les seves

àrees d'influència—, on l'oferta detectada en el moment de la
realització de l'estudi era molt minsa iels preus molt elevats
—per sobre de les 220.000 ptes./m2.

Quant al sostre destinat a oficines en règim de lloguer, el gros
de l'oferta es concentra de nou a la zona 2, amb un preu de gaire
bé 2.500 ptes./m2/mes. Si es consideraque aquesta zona aplega
—entre venda i lloguer— mésdel 35 per cent delconjunt de sos

tre destinat a oficines, ila mateixa proporció del destinata indús
tries, hom pot pensarque es tractad'una àrea que, per la seva si
tuació privilegiada—limítrofe amb Barcelona i amb bones
connexions viàries iamb una posició immillorable respecte al
Port i l'Aeroport—, té un gran potencial de desenvolupament
que espot manifestar en l'atracciód'inversions amitjà termini.



VI. Ocupació





Mercat de treball

Taxa general d'atur registrat (%)

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-VI-1989 11,8 13,6 12,9 17,2
30-IX-1989 11,6 13,8 12,7 16,4
31-X11-1989 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-XII-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-IX-1991 9,2 11,2 10,7 15,0

Font: Direcció Generald'Ocupació delaGeneralitat deCatalunya ielaboraciópròpia a partirdeles dades de l'EnquestadePoblacióActivaper a la provínciadeBarcelona, del nombre
d'aturats registrats a PNEM a Barcelona i dela població estimadaper Barcelona.Economia, a partirdela nova sèrie homogènia.

Atur registrat aBarcelona

304L1989 30-IX-1990

Variació (%)
30-1X-19911

Vana
30-
30-IX

Atur total registrat 83.935 66.863 64.320 66.285 3,1 -0,9

Atur juvenil (16-24 anys) 21.229 13.706 13.196 14.399 9,1 5,1
Aturmasculí 33.616 26.388 25.812 25.715 -4,0 -2,6
Atur femení 50.319 40.475 38.508 40.570 5,4 0,2

Distribuciósectorial:
-Agricultura 159 105 91 97 6,6 -7,6
-Indústria 28.648 23.908 22.836 22.632 -0,9 -5,3
-Construcció 3.452 2.722 2.683 2.787 3,9 2,4
-Serveis 38.420 33.766 33.201 35.245 6,2 4,4
-Sense ocupació anterior 13.256 6.362 5.509 5.524 0,3 -13,2

Font: Dades del'INEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada delaUAB.A partirdegener de 1991, les dades són facilitadesper l'Àrea de DesenvolupamentEconòmic iSocial
del'Ajuntament deBarcelona.

Continua l'alentiment de la caiguda de l'atur, fins arribara uns
nivells moltpropers alsde l'any passat.

Les dades referents al mercat de treball durant el tercer trimes
tre d'enguany mostren els efectes de l'alentiment de l'activitat
econòmica. Així, tot i que el nombre d'aturats continua dismi
nuint, ho fa a unes taxes moltreduïdes, i allunyadesdels ritmes
de l'anypassat. De fet, el nombre d'aturats registrats a final de
setembre tot just és inferior al d'un any abans en 600 persones,
variació que representamenys d'un u per cent.

L'atur juvenil ésel que recull amb mésgravetat aquesta situa
ció, ja que és un col.lectiuen què el nombre d'aturats ha augmen
tat aproximadamentun cinc per cent en relació amb un any
abans. Aquesta tendènciaja vemanifestant-se de principi d'any
ençà, encara que ésconvenient recordar que enel darrer bienni
-fins a final del 1990- havia aconseguit disminuir a la meitat.
La precarietat de l'ocupació juvenil també es fa palesa per la ro

tació elevada de la contractació.

Sidiferenciemper sexes, els homes aconsegueixen mantenir
una lleugera disminuciódel nombre d'aturats, mentre que el col
lectiu femení, en la tendència a descelerar el ritme de caiguda,
assoleix una variació nul.lai manté aproximadament el mateix
nombre de persones aturades.

Quant a l'atur per sectors, es mantenen a gran trets les tendèn
cies de trimestres anteriors. Així, continua creixent enrelació
amb un anyabans el nombred'aturats als serveis i enmenor in
tensitata la construcció, i la indústria es referma com l'únicsec
tor productiu en què el nombre d'aturats es manté a la baixa. Fi
nahnent, la reducció dels aturats sense ocupació anterior manté
la desceleració i per tantposa de manifest que aquestes persones
troben amb relativa facilitat una primera feina de pocadurada i
passen després a engrossir les demandes de llocs de treballun
cop els finalitza el contracte. La majoriaprovenen del sector ser

veis, per l'estructura iflexibilitat de les seves empreses a adaptar
sea variacions conjunturals amb mésfacilitat que les industrialso
de la construcció. Aquest fet explica granpart de l'augment del
nombre d'aturats en aquest sector.
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Contractacions registrades aBarcelona

Altesdemandes d'ocupació 60.514 38.689 52.044 51324 -1,4 32,7
Baixes demandes d'ocupació 65.184 37.300 51.966 49341 -5,1 32,3
Altes llocs de treball oferts 4.496 3.150 4.558 2.854 -37,4 -9,4

Contractesde treball registrats 73.775 68.347 92.377 90.839 -1,7 32,9
- acollits amesures de foment 31.848 30.599 44.971 39.439 -12,3 28,9
- no acollitsa mesuresde foment 41.927 37.748 47.406 51.400 8,4 36,2

Distribució delscontractes
acollits amesures de foment:
- Sectorial: Agricultura 67 37 78 235 201,3 535,1

Indústria 6.396 5.273 8.396 7.191 -14,4 36,4
Construcció 1.683 2.113 2.581 2.287 -11,4 8,2
Serveis 23.702 23.176 33.916 29.726 -12,4 28,3

- Per sexes: Homes 18.184 17.013 24.392 28.818 18,1 22,4
Dones 13.664 13.586 20.579 18.621 -9,5 37,1

Font: Dades del'INEM recollides pel Departament d'Economia Aplicada delaUAB. A partirdegenerde 1991, les dades són facilitades per l'Àrea de Desenvolupamen Econòmic iSocial
de l'AjuntamentdeBarcelona.

Actius i ocupats estimats aBarcelona

(sèrie homogènia)

31-XII-1986 692.336 566.642 125.694
31-XII-1987 725.002 606.600 118.402
31-XII-1988 708.650 611.573 97.077

31-111-1989 713.611 622.821 90.790
30-VI-1989 713.488 629.291 84.197
30-1X-1989 721.270 637.335 83.935
31-X11-1989 712.464 641.822 70.642

31-111-1990 710.400 642.202 68.198
30-VI-1990 720.510 655.841 64.669
30-IX-1990 714.622 647.759 66.863
31-XII-1990 717.111 650.873 66.238

31-111-1991 708.711 642.361 66.350
30-VI-1991 710.585 646.265 64.320
30-IX-1991 718.985 652.700 66.285

* Per estimar el nombre d'actiusocupats, hom haconsideratel total d'aturats registrats
a les oficines del'INEM.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta dePoblacióActiva per a la
provínciadeBarcelona i dela nova estimació poblacionaldeBarcelona.Economia.

L'augment d'altesi baixes de demandesd'ocupació reflecteix
l'alta rotació existent.

Continua l'elevadarotació de treballadors que esdonen d'alta
i de baixa de les demandes d'ocupació, a uns ritmes força homo
genis al llarg de l'any, que se situa al voltant d'unes 50.000 perso
nes per trimestre.
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Paral.lelament, ha augmentat considerablement el nombre de
contractes de treball registrats en relació amb el mateix trimestre
de l'anypassat, la qualcosano implica necessàriamentuna dismi
nucióde l'atur, ja que esmanté una durada dels contractes al més
curta possible per poder disposar de la màxima flexibilitat davant
d'unes expectatives empresarialsmés o menys incertes.

Quant a la distinció entre contractes acollits ono a mesures de
foment, es referma la tendència delsprimers a anarperdent pes
relatiu; en definitiva, les diferents modalitats englobades dins de
les ajudes de foment a l'ocupació van perdent pes, mentre que
s'incrementen les altes de demandad'ocupacióprovinents de
persones no aturades, la majoria de les quals treballa en el mo
ment de donar-se d'alta idesitja canviar el seu treball actual. En
aquest cas, els contractesno acostumen a ser acollits.

Dins dels contractesacollits a mesuresde foment, els principals
augments es dónen a la indústria i als serveis, tot i que també
augmenten en la construcció, però amb un percentatge inferior.
Des de principis d'any, el nombre de contractesd'aquest tipus ha
anat en una evolució creixent en relació amb elsvolums del 1990:
ha passat d'un incrementdel 9,6 per cental primer trimestre fins
un 28,9 per cent al tercer, tots dos en relació amb els trimestres
corresponents de l'any 1990.

Augmenta el nombre d'ocupats per l'augment de la població
activa,i es frenala caiguda de la taxa d'atur.

Si bé el nombre d'aturats registrats es manté lleument per so

bre de les 66.000 persones, el nombred'ocupats s'estima que
també ha augmentat per l'increment de la població activa. Així,
la taxageneral d'atur registrat sesitua enun 9,2 per cent, dues
dècimes menys que un any enrera però una persobre del trimes
tre anterior. Tanmateix, l'actual refredament del creixement de
l'activitat econòmica no ha afectat tantBarcelona com altres àm
bits territorials, i en especial la resta de la província. El diferen
cialamb Espanya es manté proper als sis punts i amb Catalunya
s'eixampla i arriba a ser d'un punt imig.
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Una proposta d'Indicadors
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Aquest article presenta els aspectesmetodològicsbàsics del treball «Indicadors deQualitat
de Vida»,elaboratconjuntament pel Serveid'Estadística iel Gabinet Tècnicde Programació
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Una proposta d'Indicadors de Qualitat de Vida
Introducció

La Qualitat de Vida ésun concepte ampli, abstracte isubjectiu
que pot englobar una gran varietat de temes, des delsmedi-am
bientals als culturals. També sónmúltiples les metodologies em

prades per a l'estudi i seguimentde la qualitat de vida.

Un d'aquests procediments —potser el mésconegut— ésla
utilització d'indicadors. Aquests seserveixen d'una variable
quantitativa per a mesurar l'evolució d'una altra variable quanti
tativa oqualitativa.

Els indicadorsque tradicionalment es consideren a l'hora de
parlar de qualitat de vida fan referència—generalment— a la
prestació de serveis o a la provisió d'equipaments. Per exemple,
el nombre de llits per cada 1.000 habitants, la ratio profes
sors/alumnes, etc.

Però,donades les característiquesd'alguns d'aquests serveis, el
seguiment d'aquests indicadors hauria de tenir una periodicitat
anual ien alguns casos fins itot superior (per exemple, la carac

terització dels habitatges espot conèixer cada 10 anys, quan s'e
laboren els censos de població i habitatge). Així doncs, es tracta
d'indicadors que permeten una visió ocaracterització generalde
la qualitat de vida de la ciutat.

Però els indicadors de qualitat de vida també poden i hande
mesurar alguns aspectes de l'activitat i l'organització de la pròpia
ciutat, reflectint puntualment la seva dinàmica. Per exemple, el
grau de contaminació atmosfèrica o la situació del trànsitentre
altres, són qüestions que requereixen un seguimentcontinuat.

Alguns d'aquests aspecteses poden anar seguintmensualment
o trimestral. Els resultats del seguiment continud'aquests indica
dors seria l'anàlisi de la conjuntura, l'evolució delsprincipals pro
blemes que presenti la ciutat, la deteccióde canvis significatius o
l'observacióde les tendències a curt termini.

Aquesta opció va ser l'escollida pel Servei d'Estadística de l'À
rea d'Informació de Base ipel Gabinet Tècnic de Programació
per a l'elaboració de l'estudi: «Indicadors de Qualitat de Vida»,
que ha servit per fixar les bases del que serà el futur sistema d'in
dicadors.

En aquestamonografia espresenta la metodologia emprada
per a l'elaboració dels indicadors que han de permetre a l'Ajun
tament de Barcelonaavaluar la qualitat de vida dels ciutadans.
Així doncs, no es tractade fer la presentació d'una sèrie d'indica
dors i la seva evolució al llargdel temps, sinóexposar els criteris
que s'hanseguit a l'hora de seleccionar els indicadors, justificar
els temes considerats i el tractament que s'ha donat a la informa
ció disponible.

Presentació de l'estudi sobre Qualitat de Vida

El principal objectiu de l'estudi «Indicadors de Qualitat de
Vida», abril 1991, és la recopilació iseguiment de sèriesmensuals
que permetin reflectir la dinàmica d'alguns indicadors claus que
caracteritzin la qualitat de vida a la ciutat.

Els indicadorsseleccionats no pretenen ser una exposició
exhaustiva de tot el que espodria considerar com a qualitat
de vida, entre d'altres raons per laja esmentada subjectivitat del
tema, sinó que volen ser una anàlisi de qualitat de vidanomés a
través d'uns quants temes claus, rellevants.

Donataquest objectiu, la selecció dels indicadors es basa en la
consideració dels següents tres criteris:

1. Les dades han de poder-se obtenir amb una periodicitat re
gularmensual o bimensual.

2. Les variables seleccionades com a indicadors han de posar
de relleu la qualitat dels serveis ode l'entorn en comptes delvo
lum d'ofertao l'estat d'opinió.

3. Com que l'objectiu és 1:obtenció de dadesperiòdiques, els
indicadors hauran d'estar fortament Iligats a la informació exis
tentper acada tema.

És a dir, els indicadors que es presentarana continuació volen
reflectir principalment els aspectes qualitatius;estan referits al
curttermini iconstitueixen un esforç de conceptualització idefi
nició d'indicadors a partir de la informació existent. Decap ma

neraaquest treball espot considerar com un estudi sobre les ca

racterístiques que haurien de tenir unsindicadors de qualitat de
vida.
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Velocitat de recorregut (Setembre-octubre 1991)

10-16 km/h
16-25 km/h
25-35 km/h
• 35-45 km/h

Temps d'aturada (Setembre-octubre 1991)
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Índex de temes

Seguint l'objectiu esmentat, els temes ques'han considerat en
aquest estudi esrefereixen a:

Medi Ambient
1. Medi atmosfèric
2. Medi hídric: aigües de proveïment
3. Situacióde les platges: aigües litorals isorres

Mobilitat
4. Transport Públic: metro i autobús
5. Estat del trànsit
6. Aspectes que pertorben la llibertat de moviment

Neteja
7. Neteja

Serveis d'Emergència
8. Serveis de Bombers

Habitatge
9. Habitatge

Atur

10. Atur

Objectiu de cada tema

1. Medi atmosfèric: enaquest capítol es tracta de determinar
el grau de contaminació de l'aire que respirem, a través del segui
ment dels principals elementscontaminants i els seus causants.

2. Medi hídric: aquest apartat vol reflectir la qualitat i potabili
tat de les aigües begudes a partirdels resultats de les anàlisis fe
tes a les aigües de proveïment públic.

3. Situació de les platges: pretén conèixer la qualitat de les ai
gües de bany i de les sorres de les platges, tantdes d'una perspec
tiva estètica ide netedat, que lesfan acceptables orebutjades
pels ciutadans; com sanitària, de detecció de contaminació.

4. TransportPúblic: vol destacar els aspectesmés rellevants
relacionats amb la qualitat del transport públic, per exemple, el
grau de congestió, la netedat dels vehicles, la puntualitat del ser
vei, etc.

5. Circulació: intenta oferir una panoràmica generalde la si
tuació del trànsit de la ciutat, donant informació sobre les condi
cions generals de circulació, sobre certs comportaments indivi
duals que afecten la circulació ila seguretat del trànsit il'impacte
del trànsit sobre el nivell de soroll.

6. Llibertat de moviment recull els principals elements que
pertorben el moviment de vianants i vehicles, tantpúblics com

privats, per la ciutat.

7. Neteja: dins d'aquest apartat es tractade buscar indicadors
que mesurin els serveis de neteja disponibles i l'estat de més o
menys netedat que presenten elscarrers.

8. Bombers: enel capítol de bombers s'ha intentat destacar no
tant els tipus de serveis ni el volum de serveis prestatsper aquest
cos, com la seva qualitat.

9. Habitatge: descriula distribució i les característiques dels
nous habitatges i l'evolució del nombre d'habitatges rehabilitats.
Per a reflectir la qualitat de l'estoc d'habitatges de la ciutat i, so
bretot, la seva evolució, seria necessari que el cens d'habitatges
que es fa cada 10 anys s'actualitzésfreqüentment. Donatque ara

per ara això no éspossible, s'ha optatper analitzar només la
rehabilitació d'habitatges ila qualitat dels de nova construcció.

10. Atur: el nivell d'atur i el nombre de col.locacions que es

generen a la ciutat per inferir el nivell de vida que potencialment
potdonar-se, per la qual cosa s'inclou com un tema mésen

aquest estudi.

Indicadors de cada tema

I. Medi Ambient

1. Medi atmosfèric
—SO2
—Fums
—CO
—NO2
—Ozó

2. Medi hídric: aigües de proveïment
—Paràmetres físico-químics
—Paràmetres no desitjables

3. Platges: aigües litorals isorres
—Paràmetres físico-químics de les aigües
—Paràmetres microbiológics de les aigües iles sorres

II. Mobilitat

4. Transport públic: metro i autobús
— Indicadors de funcionament
— Indicadors d'ocupació
—Nombre de queixes ireclamacions
—Nombre d'incidents
—Nombre d'accidents
—Endarreriments
—Escalesmecàniques

5. Circulació
— Intensitat màxima
—Velocitat de recorregut
—Temps de recorregut
— Infraccions i seguretat

6. Llibertat de moviment
—Pertorbació vianants
—Pertorbació de circulació
—Pertorbació del transport públic
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Caràcters nodesitjables de l'aigua als orígens
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nosón elevats.

III. Neteja

7. Neteja
A) Recollida domiciliària d'escombraries:
— Sol.licitud d'informaciói servei
— Kg de deixallesper habitant idia
— Kg de deixallesper contenidor
— Habitants per contenidors
— Nombre de contenidors per lun2

B) Control de qualitat del servei de netejade la ciutat:
— índex de netejade l'escombrat natural
— índex de netejade l'escombrat mixt

C) Conservacióde l'entorn:
— Desperfectes a la via pública
— Elements malmesos
— Infraccions de les ordenancesmunicipals
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IV. Serveis d'Emergència: Bombers

8. Bombers
— Temps mitjà d'arribada al sinistre
— Causai detallde les assistències tècniques
— Durada mitjana d'extinció d'incendis
— Causai lloc dels indencis

V. Habitatge

9. Habitatges
— Nombre d'habitatges rehabilitats
— Superfície i instal.lacions en els habitatges de nova planta



Transport públic urbà. Indicadors d'ocupació
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VI. Atur

10. Atur
—Atur registrat
— Taxa d'atur per edat isexe
— Atur subsidiat
— Taxa de cobertura
—Nombrede col•locacions
— Informació per oficines

La informació disponible per a cada tema permetria incorporar
altres indicadors, però si aquests no s'han considerat ha estat per
què no reflecteixen aspectes de qualitat de vida. Per exemple,en
el casdel transport públices disposadel nombre de places oferi
des, tant demetro com d'autobús. Però aquesta dada per síma
teixa no éspròpiament un reflex de qualitat de vida. Encanvi,
posar de manifest el nombre de places amb el nombre de viat
gers,permet observar el graude congestió del transport, que sí és
un indicador de qualitat.

Aquests comentaris espoden estendre a altres variables com
les tones d'escombraries recollides, nombre de passatgersal me
troo l'autobús, etc.

Periodicitat de les dades

Les dadescorresponents al medi atmosfèric, llibertat de movi
ment, neteja ibombers estan disponibles mensualment.

D'altres noméses poden disposarcada dosmesos, com ara el
transport públic.

Finalment, les dadesd'habitatge, malgrat que es poden obtenir
cada mes, s'ha optat per considerar-les, en aquestprimer treball,
trimestralment. Ja que la informació queproporcionen no varia
gaire per aperíodes de temps méscurts.

Representaciódels indicadors

Dinsdels indicadors presentatsn'hi ha de dos tipus. Uns esca

racteritzen pel fet que les variables seleccionades com a indica
dors es comparen amb nivells estàndards establerts; per exemple,
el nivell de CO té uns barems quepermeten dir si el valor regis
trat és unvalor alt, moderat obaix. En canvi, en el segon tipus
d'indicadors això no éspossible, com per exemple en els d'ocupa
ció del metro o la velocitat mitjana de recorregut.

A partir de la informació estadística disponible per indicador,
es poden representar gràficament.

Aquesta representació permet en la majoria dels casosobtenir
visions generals i ràpides de la ciutat, com per exemple, l'estat
del medi atmosfèric odel trànsit. En d'altres, és possible destacar
si les variacionsestan dins o no dels estàndards o límits establerts
com a tolerables; aquest és el casdel capítol corresponent al medi
hídric. O simplement determinar l'evolució dels indicadors, com
per exemple, l'evolució dels indicadors referents al transport pú
blic o els serveis dels bombers.

Exemples de representació

Finalment, volem representar aquí tres exemples quecorrespo
nen als tres tipus d'informacióque es poden obtenir gràficament.

El primer presenta la situació del trànsita la ciutat durant els
mesos de setembre i octubre. Sobreun mapade la ciutat se si
tuen diversositineraris i les velocitats de recorregut encadascun
d'ells, durant els dies laborables entre les 8 i les 20 hores. Igual
ment,en l'altre mapa se situen els mateixos itineraris iel temps
d'espera que s'hi registra, mesurat en percentatges sobre la dura
ció total del recorregut.

En el segon, esmostren alguns caràcters físico-químics de l'ai
gua en el seu origen els mesos de setembre i octubre. En aquests
tipus de gràfics es pot observar quins caràcters estano no dins
dels límits tolerats legalment.

Finalment, espresenta l'evolució dels indicadors d'ocupació al
metro il'autobús [(viatgers-km/places-km) x 1.000] per a setem
bre i octubre. La variable seleccionada ésel nombre mitjà de pla
ces ocupades pels viatgers per km recorregut.

Consideracions finals

Com ja hem dit, aquesta és lametodologia escollida per a l'es
tudi i seguiment d'indicadors de qualitat de vida que poden tenir
un tractamentmensual o trimestral.Òbviament, el ventall d'indi
cadors possibles no s'esgota amb elsque hem anomenat. A part,
hi ha qüestions essencials com ara la seguretat ciutadana, que per
la seva dificultat de quantificar, de moment no s'ha considerat.

Igualment, aquest tipus d'estudises pot complementaramb un
informe, per exemple anual, que mostri l'evolució d'altres tipus
d'indicadors que facin referència a certs equipaments opresta
cions de serveis que tenen més sentit en un termini de temps
anual, i també a qüestions difícils de qualificar com les que ja
s'han citat.
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Índex de capacitat econòmica familiar a Barcelona

Presentació

Aquesta monografia ésun resum d'un estudi que el Servei
d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona ha realitzat amb la
col•laboració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ique
ha culminaten l'elaboració de la publicació «Index de capacitat
econòmica familiar a la ciutat de Barcelona» de recent aparició.

La direcció de la investigació ila metodologia de l'estudi ha es

tat a càrrec delprofessor Tomàs Aluja del Departament d'Esta
dística i InvestigacióOperativa de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

La informació exhaustiva, a nivell de secció censal, està diposi
tada en el Centre de Documentació Estadística de l'Ajuntament
de Barcelona, per tal de poder ser consultada.

La ciutat com a nucliurbà no és un escenari estàtic itancat, ans
al contrari. Enel seu si existeixen una granconfluència de forces
i interrelacions que vénen determinadesper les actuacions dels
diferents agents socialsque configuren l'espai urbà.

Aquesta diversificació també es fa palesa entreels habitants

que resideixen en el territori tantsi ho mirem des del punt de vis
ta econòmic —distribució de la capacitateconòmica— com des
del punt de vista d'assentament en el territori, enel sentitque
existeix una associació entre l'status econòmic i l'assentament
dins de l'espai urbà.

És en aquest sentit on cal emmarcar la finalitat de l'estudi que
ara presentem: aprofundir enel coneixement de la realitat econò
mica de la ciutat de Barcelonaper tal d'esbrinarcom estàdistri
buïda la capacitat econòmica de lesfamílies barcelonines dins el
territori.

És a dir, no es tracta tantde saber quina és la capacitat econò
mica de les famflies en termes absoluts, com de saber de quina
manera estàrepartida aquestacapacitat econòmica en termes re
latius dins el territori.

Per aconseguir aquestobjectiu s'ha utilitzat com aunitat terri
torial de base la secció censal. Barcelona estàdividida territorial
ment en una sèrie d'unitats administratives—districtes,zones es

tadístiques, zones de recerca— cada una de les quals es

desagrega en les altres, fins arribar a la unitatmicrogeogràfica
més petitaque és la Secció Censal.

Creiem que de totes, la Secció Censal reuneix una sèrie de con

dicions que la fan la unitat territorialmés adient per realitzar
aquest estudi.

En primer lloc, perquè és la unitat quepermet obtenir la màxi
ma desagregació territorial de la informació existent, sense posar
en perill,en capmoment del procés, la confidencialitat de les da
des personals.

En segon lloc, perquè en ser una de les unitats territorials de

base per a la confecció del cens electoral, la població resident en
cada una d'aquestes ha de satisfer un certrequisit, com ésque ha
de tenir un nombre d'habitants compresos dins d'uns determinats
límits (entre 500 i2.000 habitants), iper tant no existeixen grans
diferències enel nombre d'habitants que formen les diferents
seccions censals.

Lamagnitud de la qual sen'estima la distribució territorial
que hem anomenatcapacitat econòmicafamiliar—, es podria as

sociar,en última instància, amb la renda o la riquesa de les famí
lies que resideixen aBarcelona. Això no vol dir però, que el nos
tre estudi s'hagi de considerar com un substitutde possibles
estimacions sobre el nivell de renda, sinómés aviat, com un tre
ballcomplementari.

Obtenir la renda d'unterritori microgeogràfic, com és el nostre
cas, és una tascagairebé impossible, car no existeix una compta
bilitat dels fluxos que esgeneren dinsdel municipi i entremuni
cipis.

Enaquestes circumstàncies és necessari buscarmitjans alterna
tius que permetinconèixer la realitat econòmica a partir de mè

todes d'estimació estadística i amb un cost de temps irecursos as
sumibles. L'estimació que hem realitzat recull variables
indicadores de la distribució de la renda i també de la riquesa,
sense ser exactament una oaltra, incorpora elements d'ambdós
aspectes. Aquesta és la raó per la qual s'ha optat pelnom de ca

pacitat econòmica i no el més acadèmic de renda.

L'objectiudel treball éspoder trobar un indicador sintètic, que
permeti una ordenació de les seccionscensals a partir de les va
riables utilitzades, on les diferències dels índexs trobatsrevelin la
diferència relativa de capacitat econòmica existent.

L'índex obtingut per a cada una de les 1.919 seccionscensals
no és un índex familiar estrictament, sinó que és un índex fami
liar mitjà per secció censal, en el sentit que els indicadors utilit
zats per a l'elaboració de l'índex són indicadors per secció censal
i no per habitant ofamflia.L'índex, per tant, l'hemd'interpretar
com la capacitat econòmica de la família mitjana de la secció cen
sal en relació al municipi entès en la sevaglobalitat.
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Metodologia i variablesutilitzades

Per mesurar la capacitat econòmica familiar a la ciutatde Bar
celona, atèsel caràcter reservat de tota la informació que fa refe
rència a la rendaial patrimoni de les persones, àdhuc a nivell
agregat, és necessari recórrer a tècniques estadístiques d'estima
ció de la capacitateconòmica familiar. Existeixen diferents possi
bilitats per a realitzar això, tals com el recursa l'enquesta —ja si
gui d'ingressospercebuts odespeses efectuades— obé a partir de
la informació existent sobre els ingressos de diferents ocupacions
publicades pels respectius col.leffisprofessionals. Enaquest estu
di, s'ha utilitzat una metodologia d'estimació indirecta a partir de
tota la informació territorial disponible al màxim nivell de des

agregació, que en el cas de Barcelona és la secció censal. Enefec
te, existeixen ja recollits totauna sèrie d'indicadors de rendaori
quesa en els fitxersmunicipals del Padró d'Habitants, de
Vehicles i Cadastre, i també enles diferents empreses de serveis
com Telefónica.

Unprimer objectiu ha estat la determinació d'aquelles varia
bles amb unpoder predictiumanifest de la capacitat econòmica
familiar. Les variables disponibles han estat les següents, sempre
prenent com unitat la secció censal:

Del Padró d'Habitants del 1986 —actualitzat fins el 1988— la
categoria sócio-professional.

Del fitxer de vehicles del 1987, la potència fiscal familiarmitja
nadels turismes, l'edat mitjana dels turismes, el cubicatge fami
liar mitjà de les motocicletes il'edat mitjana de les motocicletes.

Dels fitxers cadastrals del 1988, el valor cadastralmitjà de la
construcció dels locals, el valor cadastralmitjà dels serveis dels
locals, el valor cadastralmitjà del sòl dels locals, la superfície mit
jana dels locals i l'edat mitjana dels locals.

I de la informació provinent de Telefónica, el consum telefònic
mensual mitjà, la quota d'abonamentmitjana i el nombre de lí
nies.
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Cal assenyalar que la informació disponible s'ha utilitzat de
forma que fos el màxim d'informativa respecteal propòsit que es
volia assolir. En aquest sentit, per exemple, no hem utilitzat el
nombre de vehicles per secció censal, sinó la potencia fiscal mit
jana per família a nivell de secció censal, per tal de matisar millor
la capacitat econòmica de les families. Amb aquestes variables
s'ha realitzatun tractament estadístic exhaustiu per tal d'avaluar
el poder predictiu de cadascuna d'elles respecte de la capacitat
econòmica de les seccionscensals, el seu significat i l'eventual
col.linealitat existent.

Finalmentles variables escollides han estat:

— Status social (CSP), indicador quantitatiu obtingut apartir del
tractament per Anàlisi de Correspondències Simples de la dis
tribució de professions (categoria sócio-professional) per cada
secció censal.

— Potència fiscalmitjana per fairulia dels turismes (POTMI).
— Edatmitjana dels turismes (ECOT).

—Valor mitjà cadastral del sòl dels locals (VSOL).
—Valormitjà cadastral de la construcció i els serveis dels locals

(VSERCO).
—Despesa mensual mitjana en telèfon de les famílies ((,EL).
La hipòtesi inicial és que totes aquestes variables són indica

dors d'unavariable subjacent que anomenarem capacitat econò
mica, raó per la qual la metodologiaestadística emprada ha con
sistit en extreure el factor comú a aquestes variablesmitjançant
una Anàlisi de Components Principals ponderant cada secció
censalsegons el seu nombre de famílies residents.

Els resultats obtingutsmostrenclarament l'existència d'un fac
tor comú, que resumeix el 72,06 % de la informació de totes les
variablesconjuntament; totes les variablespresenten correlacions
altes i força similars amb aquest factor (entre 0,84 i 0,90, llevat de
l'edat delsturismes que té una correlació de 0,68), la qual cosa
defineix el factor comú trobat com aproximadament unpromig
de les variables indicadores utilitzades. Són aquestes propietats
les que ens permeten considerar aquest factor, l'índex sintètic
dels indicadors considerats, com una bona aproximació a la capa
citat econòmica familiarmitjana de lesseccions censals. La fór
mula obtinguda és la següent:

I.C.E.F. = 0,89 CSP + 0,84 POTMI + 0,68 ECOT +
+ 0,88 VSOL + 0,90 VSERCO + 0,88ClEL

Per últim, per tal de donarsentit econòmic a l'índex, és a dir,
quemostri la diferència relativa de capacitat econòmica que exis
teixentre les seccions censals,és necessaridisposar d'informació
externa sobre la variabilitat de la capacitateconòmica. Un cop
obtinguda aquesta, això ens ha permès d'efectuarun escalat del
factor trobatexpressant l'índex mitjà de capacitat econòmica mig
per secció censal respecte al conjunt de tot Barcelona. L'índex
definitmostra una distribució clarament assimètrica, centradaen
100, ivariant aproximadament d'una tercera part (32) a tresve
gades més(292).
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Comentari dels resultats obtinguts

L'índex obtingut ens permet assolir untriple objectiu:

En primer lloc, la distribució resultant de la capacitat econòmi
ca familiar a Barcelona i observar si la funció de distribució ex
treta s'adequa o no a la forma clàssicade les funcions de distribu
ció de la renda.

En segonlloc, permet veure com queda distribuït l'índex dins
el territori, és adir, mapificar l'índexper observar si el resultat és
ono lògicen funció dels coneixements que a priori teníem sobre
la ciutatde Barcelona.

En tercer lloc, buscar shnilituds i diferènciesdins de l'àmbit
territorialtractat, és adir, poder fer comparacions, tant de la dis
tribució de la capacitateconòmica com de la mapificació de l'ín
dex, entreels diferents districtes de la ciutat, i dins d'aquests, en
tre les zones estadístiques que els componen.

Pel que fa a la distribució de la capacitat econòmica familiara
Barcelona segons seccionscensals, en resulta una funció de distri
bució assimètrica, com espot apreciar enel gràfic adjunt.

Existeixen nombrosos fenòmens que donen lloc a corbes de
distribució amb unsol màxim, però que no són simètriques, com
és el cas de la corba estudiada. Els valors dels índexs que presen
ten la freqüència màxima (valor modal), no coincideixen amb el
valor mitjà —tal icom esverificaria enel cas d'unadistribució
normal en la que coincideixen la mitjana, la moda i la mediana—,

sinó que pel contrari s'aproximen a la renda mínima, la qual cosa
vol dir que un nombre mésalt de famílies tenen un índex de ca

pacitat inferior a la mitjana. Aquesta característica és comunaa
totes les funcions de distribució de la renda. Aquest és unprimer
argument que ens permet de validar la nostra anàlisi.

En el cas estudiat i analitzat, la funció de distribució obtinguda
per aBarcelona revela una notable concentració, tantdelnom
bre de famílies com de la capacitat econòmica. Enaquest sentit
podem observar queel 74 per cent de les famffies barcelonines
disposen del 67 per centde la capacitat econòmica total i que
aquesta concentració es produeix enuns valors de l'índex de ca

pacitat molt puntuals: entre 60 i 120. Resulta ser, per tant, una
distribució bastant igualitària, atesa la concentració que es pro
dueix a l'entorn d'aquestamagnitud, més enllà de quina sigui en
termes absoluts la capacitat econòmica concreta.

Pel que fa a la mapificació de l'índex, els resultats també són
força reveladors. Si observem el mapa que s'adjunta s'aprecia
una clara diferenciació entermes de distribució de l'espai de la
ciutatde Barcelonapel que fa a l'índex de capacitat obtingut.
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Distribució de la

Intervals

capacitat econòmica familiar a
Nombre de seccions censals

Barcelona

Nombre de famílies Capacitateconòmica
Total °/. acumulat Total % acumulat Total % acumulat

Menys de 45 29 1,5 7.085 1,3 288.066 0,5
de 45 a 60 107 7,1 27.172 6,1 1.462.654 3,1
de 60 a 75 292 22,3 78.019 20,0 5.353.809 12,6
de 75 a 90 445 45,5 127.777 42,7 10.600.445 31,5
de 90 a 105 427 67,7 135.355 66,7 13.162.738 54,9
de 105 a 120 229 79,7 76.242 80,3 8.482.918 69,9
de 120a 135 150 87,5 45.119 88,3 5.695.528 80,1
de 135 a 150 83 91,8 23.353 92,4 3.312.764 86,0
de 150a 165 56 94,7 16.101 95,3 2.530.375 90,5
de 165 a 180 34 96,5 8.183 96,8 1.411.187 93,0
de 180a 195 13 97,2 4.275 97,5 799.284 94,4
de 195 a210 21 98,3 4.993 98,4 1.008.854 96,2
de 210 a225 14 99,0 3.766 99,1 816.987 97,6
de 225 a240 4 99,2 1.156 99,3 275.571 98,1
de 240 a255 6 99,5 1.529 99,6 377.529 98,8
de 255 a270 5 99,8 1.561 99,8 414.315 99,5
de 270 a 285 2 99,9 376 99,9 105.886 99,7
de 285 a300 2 100,0 562 100,0 163.425 100,0

Total 1.919 562.624 56.262.335

Dades estadístiques de referència

Població 1.701.812
Nombre de famfiies 562.624
Nombre de seccions censals 1.919

Mitjana 100,00
Desviació tipus 34,03
Coeficient d'assimetria 1,66
Coeficient d'aplanament 4,69
Mediana 94,27
lr. quartil (01) 78,89
3r. quartil (03) 112,10
Valormàxim 292,10
Valor mínim 32,42
Valor màxim /Valormínim 9,01

Un primer grup de seccions censals, representades pel color
blanc, que tenen un índex de capacitat econòmica molt baix. Són
zones molt concentrades al districte de Ciutat Vella imolt espe
cialment al Raval. De forma més puntual n'apareixen algunes a

zones perifèriques com ara el Poblenou, Barri Besòs,Bon Pastor,
Trinitat Vella, Roquetes, Ciutat Meridiana, MontjuïciZona
Franca.

Aquestes seccionses caracteritzen per tenir els percentatges
més alts d'obrers de la construcció,aturats obrers i aturatsamb
estudis primaris, i edat mitjana de turismes per família,mentre
que són les que tenen els valors mésbaixos quant a la potència
mitjana dels turismes per família i el valor cadastralmitjà tant de
la construcció i serveis com del sòl.
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Un segon grup de seccions, representades pelcolor groc dar,
que tenen valors d'índexque oscil.len entre 57 i84, situades ma
joritariàment en els districtes perifèrics del llevant de la ciutat; a
banda d'això, a la zona del Carmelhi ha una notable concentra
ció de seccions amb valors en aquest interval. Un fenomen sem

blant, però menys intens, esdetecta a Gràcia, Sants, PobleSec i
Camp de l'Arpa.

Aquestes seccions assoleixen valors baixos entotes les varia
bles analitzades, si bé no tantcom en el grup anterior. Cal desta
car el predomini d'obrers dels diferents sectors productius-in
dústria, construcció, transport...-, que tenen cotxes bastant vells
-al voltant dels 12 anys- amb potència fiscal baixa ique resi
deixen en habitatgesde valor cadastral baix.

Un tercer grup de seccions, grafiades amb el color groc fosc,
són les queassoleixen índexs de capacitat econòmica a l'entorn
de la mitjana de la ciutat.Aquestes seccionses situen majorità
riament a la meitatnord-oriental de la ciutat iper sobre de la
Diagonal, a mésd'una forta presència als barris de l'Esquerra de
l'Eixample irepresenten la major partde seccions analitzades.
Així mateix, són les que presenten una composiciómés diversifi
cada. Tot i això existeix en aquesta àrea un canvi qualitatiu en re
lació amb les dues esmentades anteriorment.

Enprimer lloc, esdetecta unamajor qualificació tant del nivell
d'estudis com de la categoria sócio-professional, i destaca la pre
sència d'obrers qualificats i d'administratius. Ensegon lloc, les
variables utilitzades relatives a habitatges, vehicles i telèfons te
nen un comportament similaral de la mitjana de la ciutat.

El quart grup estàformat perseccions grafiades amb color gris,
i registra un índex de capacitat econòmica lleugerament superior
al conjunt de la ciutat. Representen aproximadamentun 15 per
cent del total de seccions iestan situades enel territori de mane

ra dispersa, si bé més concentrades en els districtes de l'Eixample
i Les Corts. Es caracteritzen perla qualificació professional mit
janade bona part dels seusresidents -administratius, quadres
intermitjos, tècnics de graumig i altres tècnics. En relació amb
les altres variables, assoleixen valors que se situen persobre de la
mitjana barcelonina.



Índex de capacitat econòmica familiar
per seccions censals (Mitjana = 100,0)

1=1 Menys de 57
▪ De 57 a 83,9
1=1 De 84 a 110,9
• De 111 a 137,9

De 138 a 164,9
Més de 165
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Les seccions grafiades amb color blau, situades bàsicament a la
part nord-occidental de la ciutat, junt amb un petit grup localitzat
a la Dreta de l'Eixample, tenen índexs notablement superiors al
conjunt del municipi, amb predomini relatiu de grups professio
nals qualificatscom a directius o tècnics superiors. També es pot
destacar que en aquesta àrea els indicadors relatius a la potència
fiscal dels vehicles ivalors cadastrals, tantdels habitatges com del
sòl, assoleixenvalors superiors a la mitjana.

El darrer grup de seccions, grafiades amb color negre, situades
a Sarrià, Sant Gervasi i Pedralbes a més de l'eix del Passeig de
Gràcia són les que presenten uns índexs molt superiors al del
conjunt de Barcelona. Hi ha un predomini clar de grups profes
sionals molt qualificats, empresaris, directius, professionals libe
rals itècnics superiors entred'altres; iamb valors de la resta de
variables molt superiors a la mitjana de la ciutat.
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Pel que fa al tercer objectiu, cal dir que les funcions de distri
bució i lesmesures de desigualtat són molt sensibles a la metodo
logia i al tipus de dades tractades.És per aquesta raó que si bé no

es podenfer anàlisis comparatives amb d'altres estudis de carac

terístiques similars elaborats per d'altres organismes—per raons

metodològiques i d'àmbit territorial—, sí que és possible, en la
nostra anàlisi, fer estudis comparatiusper a àrees inferiors al mu
nicipi, atès que la unitat territorial bàsica escollida ha estat la sec

ció censal. Això permet obtenir la funció de distribució de la ca

pacitat econòmica per a cadascun dels districtes izones
estadístiques,alhora que possibilita realitzar comparacions entre
districtes i, dins d'ells, entre zones estadístiques, ja que la meto

dologia utilitzada és totalment homogènia.

Finalment, cal assenyalar que aquest estudi permet tenir un co
neixement puntual de la capacitateconòmica de les famílies de
Barcelona. Decara al futur, la realització d'aquest tipus d'estudis
de forma periòdica permetrà mesurar els canvis en la distribució
de la capacitat econòmica ipoder comparar l'evolució en els di
versos àmbits territorials tractats.


